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ВСТУП 

 

Бонітування ґрунтів – це наукова основа ведення земельного кадастру, 

раціонального і ефективного використання земельних ресурсів. Воно є 

логічним завершенням великомасштабного обстеження ґрунтів, 

узагальнюючим етапом у пізнані виробничої здатності ґрунтів. В основу 

розробки і складання шкал бонітету покладені не лише природні властивості 

ґрунтів, як найбільш об’єктивні і надійні показники, а й урожайність 

сільськогосподарських культур. Лише на основі співставлення природної 

родючості ґрунтів і урожайності культур можливо провести науково 

обґрунтовану бонітетну оцінку ґрунтів у різних природно-

сільськогосподарських умовах. Тому наявний  тісний зв’язок бонітування 

ґрунтів поряд з ґрунтознавчими науками і з агрохімією, землеробством, 

агрокліматологією, агроекологією, економікою і організацією сільського 

господарства. Займаючи ключове положення в оцінці земель, бонітування 

ґрунтів вирішує одну із найбільш складних проблем у системі наук про 

ґрунти. 

Бонітування ґрунтів – це спеціальна дисципліна, яка вивчає принципи 

та методи порівняльної оцінки якості ґрунтів, як природного тіла і засобу 

виробництва. Тому часто бонітування називають якісною оцінкою земель. 

Бонітування ґрунтів (від лат. bonitas – добротність, доброякісність) – це 

порівняльна оцінка якості ґрунтів, їх виробничої здатності. Іншими словами 

бонітування ґрунтів – це спеціалізована генетико-агровиробнича 

класифікація ґрунтів, виражена у балах. Бонітет ґрунту – це показник якості 

ґрунтів, їх продуктивності, добротності. Він виражається в балах по 

відношенню до найкращого ґрунту, бал якого дорівнює 100. 

За Ф. Я. Гаврилюком (1974) бонітування, якісна оцінка ґрунтів – це 

порівняльна оцінка якості ґрунтів, їх потенціальної родючості (виробничої 

здатності) по відношенню до культурних чи природних фітоценозів, 

особливо по відношенню до сільськогосподарських культур. Тобто, 

бонітування ґрунтів слід розглядати як спеціалізовану прикладну 
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класифікацію ґрунтів за їх потенціальною родючістю, тобто такою 

родючістю, яка сформувалася не лише в процесі ґрунтотворення, а частково 

покращена чи змінена людиною. 

Найбільш лаконічне визначення  бонітування ґрунтів приведене у 

великій радянській енциклопедії (БСЭ): „Бонітування ґрунтів – це 

порівняльна характеристика земельних угідь в балах на основі ґрунтового 

обстеження ґрунтів”. Це ще раз підтверджує, що об’єктивність бонітетної 

оцінки залежить від детального вивчення природних властивостей ґрунтів. 

Сучасне визначення поняття бонітування ґрунтів, яке прийнято зараз в 

Україні, наведено у статті 1 закону України „Про оцінку земель” (11.12.2003 

№ 1378-IV): „Бонітування ґрунтів – це порівняльна оцінка якості ґрунтів за 

їх основними природними властивостями, що мають сталий характер і 

суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, 

вирощуваних у конкретних  природно-кліматичних умовах”. 

Основна мета бонітування ґрунтів – це створення науково-

обґрунтованої системи обліку якості земель для їхньої вартісної оцінки та 

ведення земельного кадастру. 

Завдання бонітування ґрунтів: 

 виявити найбільш сприятливі для сільськогосподарського виробництва 

ґрунти, що введені в спеціальний реєстр Державного комітету України 

по земельних ресурсах (2004) „Найбільш цінні землі”, які заборонено 

виводити із сільськогосподарського вжитку; 

 провести порівняння і групування ґрунтів держави, області, району, 

сільської ради, окремих землеволодінь за їх продуктивністю (якісною 

оцінкою); 

 виявити найбільш сприятливі ґрунти для різних сільськогосподарських 

культур (спеціальне бонітування під зернові, цукрові буряки, картоплю, 

соняшники тощо); 

 оцінити більш об’єктивно території з малопродуктивними і 

деградованими ґрунтами, де слід провести консервацію земель; 
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 допомогти більш правильно, з врахуванням якості ґрунтів, провести 

впровадження сучасних раціональних систем землеробства (ландафтно-

адаптивне, з використанням ГІС-технологій, контурно-меліоративне), 

провести більш продуктивну спеціалізацію господарств; 

 використовувати результати бонітування ґрунтів для розробки заходів з 

підвищення врожайності культур на різних ґрунтах (агротехнічні, 

агромеліоративні, лісомеліоративні, ґрунтозахисні тощо); 

 провести паювання земель в процесі земельної реформи на відповідних 

високих організаційно-правових засадах; 

 визначити розмір земельного податку і орендної плати; 

 проведення вартісної оцінки землеволодінь і землекористування селян; 

 провести вартісну оцінку земель населених пунктів; 

 розрахувати втрати при вилученні земель із сільськогосподарського 

вжитку чи пошкодженні ґрунтів. 

Це далеко не повний перелік завдань, які ставить перед спеціалістами з 

бонітування ґрунтів зміна земельних відносин на селі в процесі проведення 

аграрної реформи. Незважаючи на те, що бонітетна оцінка, проведена 

протягом 1992-1993 рр., базувалася частково на двох попередніх етапах 

бонітування радянських часів, проблема бонітування в Україні зараз далека 

від вирішення. Бальна оцінка ґрунтів, проведена раніше, далека від дійсного 

стану ґрунтових ресурсів. Це зумовлено значною кількістю причин, які 

дозволяють стверджувати ряду вчених, працівників установ земельних 

ресурсів про недостовірність існуючої зараз в державі бонітетної оцінки 

земель. Основною причиною цього є те, що для якісної оцінки земель 

використовувалися в основному матеріали великомасштабного обстеження 

ґрунтів 1957-1961 рр. Крім того, при цих обстеженнях вивчалася обмежена 

кількість показників, картографування проводилось з участю 

перекваліфікованих у ґрунтознавці агрономів, агрохіміків та інших 

спеціалістів науково-дослідних установ та вузів, кваліфікація яких для 

проведення даних робіт була недостатньою. Навіть в процесі коригування 

матеріалів цих обстежень перелік властивостей ґрунтів, які досліджувалися, 
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залишився тим же. Тому і сьогодні не враховується при бонітуванні фізичні і 

біологічні властивості ґрунтів, практично в камеральних умовах проведене 

картографування ґрунтового покриву населених пунктів, не використано 

великого обсягу інформації агрохімічних і меліоративних установ. 

Бонітування ґрунтів, їхня якісна оцінка проведена в 1992-1993 рр. на 

основі застарілої інформації. Тому в одержаних при бонітуванні результатах 

не враховано ті трансформаційні зміни, переважно негативного напрямку, які 

сталися з ґрунтами України. За даними досліджень вчених Національного 

Наукового Центру „Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О. М. Соколов-

ського” (В. В. Медвєдєва, М. І. Полупана і ін.) за цей період площа змитих 

ґрунтів збільшилась на 2,5 млн. га, вміст поживних речовин знизився на 

значних площах до критичного, вміст гумусу зменшився з 3,1 до 2,8 %. Все 

це зумовило втрату рослинної продукції в зерновому виразі на 12-15 млн. 

тонн. А якщо врахувати те, що при ґрунтовому обстеженні один розріз 

закладався в загальному на 10 га, а один зразок відбирався в середньому на 

100 га (в окремих регіонах в залежності від ступеня складності чи масштабу 

обстеження 25 і на 250 га відповідно), то яким чином можна вважати 

достовірною бонітетну оцінку окремого земельного паю розміром 1-3 га, які 

переважають у густонаселених районах? Чи буде відповідати дійсності 

розрахований розмір втрат сільськогосподарського виробництва при 

вилученні ділянки із сільськогосподарського вжитку площею 0,3 га або 

навіть 5-7 га? 

Враховуючи те, що у „Законі України про оцінку земель” (2004), 

рекомендованого кожних 7-10 років проводити оцінку земель спеціалістам з 

географії ґрунтів та екології землекористування, які будуть задіяні при 

цьому, потрібно детально і глибоко знати принципи, методи та механізми 

бонітування ґрунтів в Україні, для ознайомлення з якими і призначений 

даний навчально-методичний посібник. 
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1. АГРОКЛІМАТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

У зв’язку з тим, що бонітування ґрунтів орних земель в Україні 

проводиться по окремих сільськогосподарських культурах, потрібно 

встановити ареали з найбільш оптимальними умовами їх вирощування. Для 

цього за окремими агрокліматичними та іншими показниками 

встановлюються так звані зони екологічного оптимуму. 

Агрокліматичне обґрунтування розміщення сільськогосподарських 

культур базується на наступних принципах: 

 значення культури в сільськогосподарському виробництві; 

 вплив метеорологічних умов на швидкість росту і розвитку рослин та 

тривалість основних фенологічних фаз; 

 вплив метеорологічних умов на врожаї. 

З цими принципами логічно пов’язані такі поняття, як (вимоги) 

вимогливість рослин до відповідних умов, межі стійкості і витривалості 

рослин. 

Вимоги рослин до відповідних умов (світло, температура, вода і ін.) 

тим вищі, чим більш виражена умова потрібна для успішного розвитку і 

високої продуктивності рослини і чим менші її (умови) коливання. 

Наприклад, продуктивність соняшника як типової степової рослини найбільш 

висока при гідротермічному коефіцієнті (ГТК) від 1,0 до 0,8. При ГТК більше 

1,0 він часто не дозріває, а при ГТК менше 0,8 рослини страждають від 

нестачі вологи. 

Стійкість рослин до окремого кліматичного фактору (температури, 

вологості ґрунту, мінімальної температури на глибині вузла кущіння злаків 

тощо) буде тим більшою, чим більше рослина пристосована до цього 

фактору. У такому випадку інтенсивний ріст та розвиток і, відповідно, висока 

продуктивність рослин спостерігається при більш широких межах коливання 

фактору. Наприклад, овес характеризується більш високою витривалістю при 
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значних відмінностях в температурі повітря та вологості ґрунтів, ніж 

соняшник чи цукровий буряк. Ширина коливань певного кліматичного 

фактора зумовлює межі витривалості культурної рослини, в яких вона може 

рости, розвиватися і відтворювати себе. 

Витривалість рослин по відношенню до окремого фактору 

визначається також величиною його коливання, у межах якої дана рослина 

може жити (існувати) хоча б у пригніченому стані. Межа витривалості 

ширша межі стійкості. 

На основі даних про тепло- і вологозабезпеченість, вимогливість, межі 

стійкості і витривалості рослин проводиться виділення північних, південних 

або висотних меж зон вирощування сільськогосподарських культур. Таким 

чином виділена агрокліматична зона повинна обмежуватись двома 

кривими: перша (найчастіше північна межа) відповідає мінімуму, а друга 

(південна) – максимуму чи надлишку тепла і вологи (температури і опадів). У 

межах цієї зони можна одержати задовільний урожай районованої культури. 

Всередині зони на певній відстані від її північної і південної меж 

розташовується ареал (підзона) екологічного оптимуму (зона 

агрооптимуму), тобто територія, де можна одержати найвищий урожай. 

Під екологічним оптимумом (тепловим, гідрологічним і ін.) 

розуміють ті градації температури і вологи (у визначені фази розвитку), при 

яких рослини дають максимальний врожай, тобто проявляють свою 

максимальну продуктивність. 

Першим етапом врахування агрокліматичних умов є виділення 

агрокліматичних зон вирощування культур. Тут важливими є напрацювання 

агрокліматологів. Але відсутність ув’язки з природно-сільськогосподарським 

районуванням утрудняє їхнє використання. Завдання полягає у тому, щоб на 

основі наявної і одержаної нової інформації, в ув’язці з природно-

сільськогосподарським районуванням, врожаєм сільськогосподарських 

культур виділити агрокліматичні зони їх вирощування. 

Виділення зон вирощування культур проводять наступним чином. 

Аналізуються і узагальнюються дані багаточисленних багаторічних 
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досліджень вимог окремих культур до тепла, вологи, світла не лише у 

вегетаційний період, а і різні фенофази їх розвитку. Шляхом співставлення 

мінімальних і максимальних показників агрокліматичних характеристик, які 

впливають на продуктивність кожної культури (сума температур вище 10 °С, 

гідротермічний коефіцієнт тощо) встановлюються межі зон вирощування цих 

культур. При виділенні зон найменшою одиницею приймають природно-

сільськогосподарський район, у межах якого узагальнено дані про площі 

агровиробничих груп ґрунтів та агрохімічну характеристику, а також про 

бонітування ґрунтів і економічну оцінку земель. На обласній схемі цих 

районів показують місце розташування метеостанцій і метеопостів та 

відповідні метеорологічні дані. 

Межу зони вирощування культури проводять по межі природно-

сільськогосподарського району. При цьому враховують радіус дії 

метеостанції не більше 50 км, а за опадами – значно менше, тому показники 

опадів використовують за даними метеопостів. 

Для України складено картосхему зон вирощування озимої пшениці і 

жита, ячменю, вівса, кукурудзи на зерно, цукрових буряків, соняшників, 

картоплі і льону для середньоспілих сортів (картосхема 1.1). 

Ці картосхеми необхідні для визначення місця розташування 

природно-сільськогосподарських районів у певних зонах вирощування 

культур. Це потрібно для встановлення набору культур по яких проводиться 

бонітування ґрунтів. 

При виконанні практичної роботи №1 використовуються карти 

„Агрокліматичного атласу України”: „Тепло- і вологозабезпеченість 

вегетаційного періоду” №3 – с. 15, №9 – с. 27, №20 – с. 49, №26 – с. 61, 

№27 – с.63. 
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Практична робота №1 

Обґрунтування виділення зон вирощування сільськогосподарських 

культур на території України 

 

Мета: навчити за агрокліматичними показниками та агроґрунтовими 

умовами обґрунтовувати зони вирощування культур. 

 

Хід роботи: 

1. На контурній карті України нанести зони вирощування цукрових 

буряків, льону-довгунця, вівса, соняшника, картоплі, кукурудзи на зерно, 

озимого жита, озимої пшениці, ячменю (картосхема 1.1). 

2. За картою тепло- і вологозабезпеченості визначити суми температур 

вище 10
º
 для зон вирощування цих культур за вегетаційний період та їх 

вологозабезпеченість (величини ГТК) (картосхема 1.2). 

3. За картою середніх запасів продуктивної вологи у ґрунті визначити: 

– запаси продуктивної вологи у ґрунті в період посіву озимих культур 

для зон їх вирощування; 

– умови їх перезимівлі (середній із абсолютних мінімумів температури 

ґрунту на глибині вузла кущіння злаків та повторюваність вимерзання 

озимих) (картосхеми 1.3 і 1.4). 

4. Дати обґрунтування зон вирощування пропонованих культур за 

агрокліматичними умовами. 
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Картосхема 1.1. Зони вирощування цукрових буряків, льону-довгунця, вівса, соняшника, картоплі, кукурудзи на зерно, 

озимого жита, озимої пшениці, ячменю 
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Картосхема 1.2. Картосхема тепло- і вологозабезпеченості вегетаційного періоду 
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Картосхема 1.3. Середні запаси продуктивної вологи в ґрунті (в мм) під озимою пшеницею в осінній період 
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Картосхема 1.4. Умови зимівлі озимої пшениці 
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2. АГРОВИРОБНИЧЕ ГРУПУВАННЯ ҐРУНТІВ 

ДЛЯ ЦІЛЕЙ БОНІТУВАННЯ 

 

Агровиробниче групування ґрунтів – це об’єднання окремих 

контурів видів та різновидностей ґрунтів у більші групи (масиви) з 

близькими агрономічними властивостями і рівнем родючості, для яких 

можна запропонувати однакове сільськогосподарське використання і 

відносно однакові прийоми агротехніки, заходи підвищення їхньої 

родючості. Тобто таке групування ґрунтів включає цілеспрямоване 

покращення ґрунтів, об’єднаних в одну групу. 

Агровиробниче групування побудоване за такою схемою, яка дозволяє: 

з одного боку, виходячи із спільності можливого використання різних ґрунтів 

в складі тих чи інших сівозмін чи угідь та подібності заходів з підвищення їх 

родючості; з другого боку, виходячи з необхідності розглядати 

агровиробничі групи ґрунтів як вихідну одиницю (об’єкт) при бонітетній 

оцінці із обліку земель. 

Для ґрунтів, об’єднаних в одну агровиробничу групу, передбачається 

використовувати такі критерії:  

 генетична близькість ґрунтів і подібність їхніх агрономічних 

властивостей;  

 однакове для всіх ґрунтів сільськогосподарське використання 

(однакові угіддя, сівозміни, сільськогосподарські культури) і близька 

продуктивність ґрунтів;  

 однорідність рельєфу та гідрологічних умов залягання, схожість за 

гранулометричним складом;  

 однорідність фізичних властивостей, однаковий водний, повітряний 

та тепловий режими;  

 близькість показників, що характеризують поживний режим, заходи 

удобрення однакових культур;  

 однорідність фізико-хімічних властивостей (вміст гумусу, рН, ємність 

катіонного обміну, склад увібраних катіонів, буферність);  
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 однорідність фізико-механічних властивостей, які визначають 

відношення ґрунтів до обробітку: в’язкість, пластичність, здатність до 

прилипання, утворення кірки, запливання, тріщинуватості, показники 

фізичної стиглості, можливості поглиблення орного шару, засобів 

його окультурення тощо; 

 однорідний склад, концентрація і динаміка ґрунтового розчину; 

 однакова потреба в меліораціях (гідромеліорації, фітомеліорації, 

хімічній меліорації); 

 наявність тих чи інших шкідливих для рослин речовин (важких 

металів, радіонуклідів і пестицидів ); 

 подібний характер та інтенсивність процесів ерозії та дефляції. 

В Україні “Номенклатурний список агровиробничих груп ґрунтів”, 

розроблений і затверджений у 1976 році, нараховує 222 групи. Дані групи 

поділяються за гранулометричним складом і щебенюватістю на розряди, які 

позначаються буквеним індексом, що ставиться справа від номера 

агровиробничої групи. Це наступні розряди: 

а – піщані; 

б – зв’язно-піщані; 

в – супіщані; 

г – легкосуглинкові; 

д – середньосуглинкові; 

е – важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є – середньо- і важкоглинисті; 

ж – середньощебенюваті; 

з – сильнощебенюваті; 

к – кам’янисті. 

Слабощебенюваті ґрунти не індексуються, бо наявність слабкої 

щебенюватості вказується в назві агровиробничої групи. 

Підгрупи за умовами залягання за рельєфом з урахуванням крутизни 

схилу позначається римськими буквами від І до XVI (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Поділ агровиробничих груп ґрунтів на підгрупи  

за умовами залягання за рельєфом 

№ 

підгрупи 

Нахил в 
0
 Умови залягання за рельєфом 

I 0 – 1
0
 Широких вододільних плато і древніх терас 

(без вираженої западинності) 

II 0 – 1
0
 Рівнин (зазвичай терасованих) з рясними западинами 

IIa 0 – 1
0
 Западини терасованих рівнин 

III 0 – 1
0
 Вузьких ерозійно-небезпечних плато 

IV 0 – 1
0
 Моренно-зандрових рівнин 

V 0 – 1
0
 Днищ балок 

VI 0 – 1
0
 Заплав високого рівня 

VII 1 – 2
0
 Односпадистих схилів простої форми 

VIII-1 2 – 3
0
 Односпадистих схилів простої форми 

VIII-2 2 – 3
0
 Односпадистих схилів складної форми з улоговинами 

IX 3 – 5
0
 Схилів складної форми з улоговинами 

X 3 – 5
0
 Односпадистих схилів простої форми   

XI 3 – 5
0
 Схилів складної форми з улоговинами 

XII 5 – 7
0
 Односпадистих схилів простої форми 

XIII 5 – 7
0
 Схилів складної форми з улоговинами 

XIV 7 – 10
0
 Сильноспадаючі схили 

XV 10 – 15
0
 Круті схили 

XVI більше 15
0
 Дуже круті схили 

 

Отже, повна назва агровиробничої групи складається із генетичної 

назви ґрунту, його гранулометричного складу і умов залягання за рельєфом. 

Наприклад, індекс 53гІ – це чорноземи типові малогумусні легкосуглинкові 

широких вододільних плато і древніх терас (0-1°) без вираженої 

западинності. 

Є один виняток при віднесенні ґрунтів у ту чи іншу агровиробничу 

групу. Поєднання ґрунтів за ступенем еродованості (плямистість ґрунтового 

покриву) відносяться в групу ґрунтів з більшим ступенем еродованості, коли 
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сильноеродовані ґрунти займають 30-50% площі ґрунтового виділу. Так, 

якщо маємо поєднання сірих лісових слабозмитих легкосуглинкових ґрунтів 

(37г агрогрупа) з сірими лісовими середньозмитими середньосуглинковими 

30-50%, які відносяться до 36д агрогрупи, то весь ґрунтовий виділ 

відноситься до 36д агрогрупи.  

Як вже було відзначено вище, в агрогрупи об’єднують близькі у 

виробничому відношенні ґрунти, які належать до одного типу 

ґрунтотворення або близькі за стадією розвитку в межах даного типу. Різні 

види дерново-підзолистих ґрунтів об’єднують тільки з дерново-підзолистими 

ґрунтами, сірих лісових – з сірими лісовими, чорноземів типових – тільки з 

чорноземами, які не зазнали деградаційних процесів (опідзолення, оглеєння 

та ін.). Не можна об’єднувати дерново-підзолисті ґрунти з чорноземами або 

солонцюватими ґрунтами, бо вони різні як за генетичними, так і за 

агрономічними показниками.  

В окремих випадках допускається об’єднання видів, які відносяться до 

різних генетичних підтипів і є перехідними між різними типами ґрунтів. Так, 

чорноземи типові допускається об’єднувати з чорноземами 

слабоопідзоленими або із слабозмитими, тобто, коли ознаки, створені іншим 

ґрунтотворним процесом, ще не набули чіткого прояву і не впливають 

суттєво на агрономічні властивості ґрунтів.  
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Практична робота №2 

Агровиробниче групування ґрунтів для цілей бонітування 

 

Мета: навчити студентів за номенклатурним списком ґрунтів до 

ґрунтової карти проводити їхнє агровиробниче групування; складати 

експлікацію агровиробничих груп ґрунтів по сільськогосподарських угіддях. 

 

Хід роботи: 

1. За легендою до ґрунтової карти (додаток А) і використовуючи 

додаток З, скласти список агровиробничих груп ґрунтів за такою 

схемою: 

№ 

п/п 

Шифри 

агрогруп 

Шифри і назви ґрунтів, що входять 

у дану агрогрупу 

Назва агрогрупи 

    

    

    

    

 

2. Зробити фрагмент картограми агровиробничих груп ґрунтів 

сільської ради. 

3. Скласти експлікацію агровиробничих груп ґрунтів по 

сільськогосподарських угіддях для фрагменту картограми 

агровиробничих груп ґрунтів (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні 

насадження) за такою схемою: 

Шифри 

агрогруп 

Загальна 

площа, га 

у тому числі 

рілля 
багаторічні 

насадж.ен.ня 
сіножаті пасовища 

присад. 

землі 
ліс чагарник болото інші 

           

           

           

           

           

           

           

           

Всього:           
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3. ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЇХНЬОГО 

БОНІТУВАННЯ 

 

Значний матеріал, накопичений в результаті використання 

порівняльно-географічного, статистико-математичного і картографічного 

методів при вивченні взаємозв’язків врожаїв сільськогосподарських культур 

з морфо-генетичними ознаками і фізико-хімічними властивостями ґрунтів 

дає можливість провести аналіз і дати висновки (заключення) про ці зв’язки. 

Такий аналіз дозволяє визначити правомірність використання тих чи інших 

конкретних властивостей ґрунтів у різних зонах, що має велике значення для 

подальшої розробки теоретичних і практичних робіт з бонітування ґрунтів. 

Основні висновки цих досліджень наступні. 

При визначенні форм і тісноти зв’язку між врожаєм 

сільськогосподарських культур і властивостями ґрунтів необхідно керуватись 

наступними принципами: 

 зв’язки повинні встановлюватись на визначених екологічно близьких 

групах ґрунтів з притаманними їм водним, поживним, тепловим і 

біохімічним режимами; 

 при порівняльних рівнях інтенсивності землеробства; 

 при спільності (відносній однорідності) кліматичних умов; 

 для певних екологічних груп культур; 

 для різних територіальних підрозділів – природно-сільсько-

господарських провінцій, округів, районів. 

Роботи по визначенню цих залежностей повинні проводитись 

періодично. 

У якості критеріїв бонітування ґрунтів беруться властивості ґрунтів, 

виражені у кількісних показниках, стійкі в часі, які суттєво впливають на 

врожай сільськогосподарських культур і найбільш повно відображають 

сутність родючості ґрунтів. Менш стійкі показники (наприклад, рухомі 

форми поживних речовин), а також модифікаційні критерії (засоленість, 



 23 

оглеєння, кислотність ґрунтів і ін.) враховуються у вигляді поправочних 

коефіцієнтів до бонітету ґрунтів, розрахованого на основі стійких показників. 

Збір даних про властивості ґрунтів проводиться по природно-

сільськогосподарських зонах у розрізі природно-сільськогосподарських 

районів на різних агровиробничих групах ґрунтів. 

При збиранні вихідної інформації про природні властивості ґрунтів 

використовують наступні матеріали: списки господарств, які входять у 

природно-сільськогосподарський район; списки видів ґрунтів, які виділені на 

ґрунтових картах і об’єднані пізніше у агровиробничі групи ґрунтів цих 

районів; дані про морфологічні та фізико-хімічні властивості ґрунтів. 

Для визначення показників якості ґрунтів і розрахунку балів 

часткового (вибіркового) бонітування використовуються наступні показники: 

1. Вміст гумусу у орному шарі і по генетичних горизонтах; 

2. Потужність гумусових горизонтів; 

3. Вміст фізичної глини в орному горизонті; 

4. Величина рН в орному горизонті; 

5. Глибина залягання глейових горизонтів; 

6. Агрофізичні показники (щебенюватість, змитість). 

Дані вище названих властивостей ґрунтів збираються за матеріалами 

великомасштабного обстеження ґрунтів і їхніх коректувань. 

Для визначення показників якості ґрунтів ріллі і розрахунку балів 

бонітету різних сільськогосподарських культур вираховуються перші три 

показники. Решту показників властивостей ґрунтів використовуються в 

якості поправочних коефіцієнтів. 

Дані про морфологічні ознаки ґрунтів (потужність гумусових 

горизонтів, глибина залягання глейових горизонтів) вибираються із польових 

журналів опису ґрунтів. По найбільш поширених ґрунтах морфологічні 

ознаки виписуються вибірково з таким розрахунком, щоб на кожну 

агровиробничу групу ґрунтів (з врахуванням гранулометричного складу) 

було приблизно 60 показників у кожній вибірці на один природно-

сільськогосподарський район. Вибірка повинна бути випадковою. 
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Показники потужності гумусового горизонту визначаються по нижній 

границі першого перехідного горизонту (для дерново-підзолистих, сірих і 

світло-сірих лісових, а також сильно солонцюватих і осолоділих ґрунтів – 

гумусово-елювіального). Для глейових і засолених ґрунтів глибина 

гумусового горизонту приймається на глибині верхньої границі глейового чи 

засоленого горизонту. 

Глибина залягання глейового горизонту встановлюється по його 

верхній границі. 

Дані про вміст гумусу (у %) вибираються із результатів лабораторних 

визначень, які були виконані при обстеженні ґрунтів. 

Вміст фізичної глини (у %) повинна бути перерахована на безсольову 

наважку. 

Величина рН орного шару вибирається із даних лабораторних 

визначень при ґрунтовому обстеженні або із матеріалів агрохімічного 

обстеження. У останньому випадку поле сівозміни, звідки відбирались 

змішані зразки ґрунтів для аналізу, повинне повністю попадати в контур 

ґрунту, який характеризує даний аналіз. 

Ступінь щебенюватості та змитості завжди вказується в назві 

ґрунтових відмін у номенклатурному списку ґрунтів, який наявний у 

технічному звіті чи легенді до ґрунтової карти. 

При необхідності для більш точної і обґрунтованої бонітетної оцінки 

ґрунтів враховується і агрофізичний стан ґрунтів, врахування якого 

проводиться шляхом використання літературних джерел, фондових 

матеріалів науково-дослідних установ чи з допомогою результатів з 

використанням рівнянь регресії. Останні базуються на залежності основних 

агрофізичних параметрів від вмісту гумусу та фізичної глини і щільності 

будови ґрунту. Відповідні формули і розробки наявні в „Методике 

бонитировки почв Украины” (1992). 
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Практична робота №3 

Збір даних про властивості ґрунтів, які використовуються 

при бонітуванні 

 

Мета: ознайомити студентів з фондовими матеріалами, які 

використовуються при зборі даних про властивості ґрунтів, потрібні для 

бонітування; навчити студентів користуватися цими матеріалами. 

 

Хід роботи: 

1. Збір даних про властивості ґрунтів проводиться за такими 

показниками: 

– потужність гумусових горизонтів; 

– глибина та ступінь оглеєння; 

– вміст гумусу в орному шарі; 

– кислотність (рН сольове); 

– вміст фізичної глини (< 0,01 мм); 

Зразок необхідних матеріалів для виконання практичної роботи 

знаходиться в додатку Б. 

2. Збір даних та визначення середніх величин проводиться за такою 

формою: 

Шифри 

агрогруп 

Числові показники властивостей 

(наприклад, вміст гумусу) 
∑ n x 

     

     

     

     
 

 

 Примітка: при необхідності подібні таблиці складаються і за іншими 

показниками (змитість, щебенюватість тощо). 
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4. МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ШКАЛ БОНІТУВАННЯ ҐРУНТІВ 

 

Розробка шкал бонітування здійснюється у наступному порядку: 

1. Визначення переліку культур, відносно яких будуть визначатись бали 

бонітетів ґрунтів конкретного природно-сільськогосподарського 

району; 

2. Встановлення бонітетів ґрунтів за окремими їх властивостями, від яких 

найбільше залежить врожайність визначених сільськогосподарських 

культур; 

3. Визначення часткового (дольового від еталонного показника) впливу 

окремих показників якості ґрунтів (або бонітетів) на врожайність 

культур (із врахуванням вагових коефіцієнтів); 

4. Розрахунок загальних балів бонітетів ґрунтів відносно прийнятих 

культур по всьому переліку агровиробничих груп ґрунтів природно-

сільськогосподарського району. 

Перелік культур визначається по картах, на яких показані зони 

вирощування озимої пшениці, озимого жита, ячменю, вівса, кукурудзи на 

зерно, соняшника, цукрового буряка, картоплі, льону. 

Складений перелік доповнюється культурами, продукція яких має 

товарне значення не менше, ніж у половині господарств природно-

сільськогосподарського району. Щоб це вияснити, аналізуються дані про 

реалізацію продукції за останні 3-5 років або плани закупівлі 

сільськогосподарської продукції і дані про їх виконання за цей же період. 

Бали бонітетів розраховуються на основі об’єктивних фактичних 

показників властивостей (ознак) ґрунтів, що представляють собою середні 

значення не менше 50-70 визначень. Середні показники мають допустиму 

(≥ 2) достовірність при 95-% ймовірності. 

Для малопоширених ґрунтів допускається об’єднання вихідних даних 

із декількох природно-сільськогосподарських районів для того, щоб 

показники якості ґрунтів були вирахувані не менше, ніж з 20 визначень. 
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Розрахунок балів бонітету проводиться відносно еталонних 

агровиробничих груп ґрунтів, які вибрані для кожної сільськогосподарської 

культури і прийняті за оцінювання у 100 балів. 

Коли у межах природно-сільськогосподарського округу чи району 

зустрічаються ґрунти, які мають будь-який із показників (за вмістом гумусу 

чи потужності гумусових горизонтів) вище еталонного, цей показник також 

прирівнюється до 100 балів. 

Розрахунок балів бонітету ґрунтів проводиться спочатку по окремих 

властивостях, потім розраховується бал бонітету по всіх властивостях. 

Бали бонітетів за гумусом і потужності гумусових горизонтів 

розраховуються за формулою, а бали бонітетів за вмістом фізичної глини 

(гранулометричним складом ґрунту) визначаються за допомогою таблиці, де 

у застосуванні до конкретної сільськогосподарської культури розраховані 

бали на різний вміст фізичної глини. При невідповідності показників бали 

бонітетів встановлюються шляхом інтерполяції між наведеними значеннями. 

При визначенні загального балу бонітету ґрунтів враховується 

частковий вплив окремих властивостей (потужність гумусового горизонту, 

вміст гумусу, вміст фізичної глини) на врожай культур (ваговий коефіцієнт). 

Для врахування впливу на родючість таких властивостей і ознак 

ґрунтів як солонцюватість, засоленість, скелетність, кислотність, оглеєння, 

змитість у бали бонітету вводяться поправочні коефіцієнти.  

У випадках, коли по малопоширених ґрунтах відсутні дані, які 

характеризують властивості, прийнятні для розрахунку балів бонітету, 

останні встановлюються експертним шляхом по аналогії з близькими за 

генезисом і властивостями групами ґрунтів, на які є потрібна інформація. 

З метою конкретної прив’язки результатів бонітування ґрунтів до 

місцевих умов складання шкал проводиться у межах природно-

сільськогосподарських районів. 

Для того, щоб дані бонітування ґрунтів можна було співставити між 

собою, складається єдина шкала бонітування у цілому для зони вирощування 

культури. 
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Оскільки врахувати всі місцеві умови середовища вирощування 

культури неможливо, а залежність врожаю сільськогосподарських культур 

від агрокліматичних факторів непрямолінійна, то доцільно використовувати 

екологічний коефіцієнт. 

Екологічний коефіцієнт представляє собою відношення врожайності 

сільськогосподарської культури на еталонному ґрунті у природно-

сільськогосподарському районі до врожайності на найкращому ґрунті для 

цієї ж культури у зоні її вирощування. 

Завершення розрахунків балів агровиробничих груп ґрунтів зводяться у 

шкали бонітетів, де агрогрупи розміщуються у порядку їх номенклатурних 

шифрів. Такі шкали складаються по кожній культурі. 

Після розробки шкал бонітетів ґрунтів за агровиробничими групами 

природно-сільськогосподарських районів проводиться перевірка 

правильності складання шкал бонітування ґрунтів. Вона виконується шляхом 

співставлення фактичної врожайності за останні 7-10 років до бонітетів 

ґрунтів за властивостями на ведучих ґрунтах за допомогою кореляційно-

регресивного аналізу по кожній культурі. 
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Практична робота №4 

Складання шкали бонітету ґрунтів певного господарства (ділянки) по 

окремих культурах 

 

Мета: навчити студентів складати шкалу бонітету ґрунтів певних 

ділянок чи господарств по окремих культурах. 

 

Хід роботи: 

1. Визначити природно-сільськогосподарський район, округ, та зону, в 

якій знаходиться господарство (ділянка) і встановити набір культур, для яких 

потрібно розробити шкали бонітету (таблиця 4.2).  

2. За вмістом гумусу, потужністю гумусового горизонту та вмістом 

фізичної глини скласти шкали балів бонітету для кожної з вирощуваних 

культур (згідно форми додатку В). 

Бали бонітету по потужності гумусового горизонту та вмісту гумусу 

розраховують від еталонних показників цих властивостей, приведених у 

таблиці 4.1, бал бонітету яких приймається за 100. 

Таблиця 4.1 

Еталонні показники для визначення балів бонітету  

для різних культур 
Назва еталонного 

показника 

Культури 

Пшениця, ячмінь Жито, овес Цукровий буряк Картопля Льон 

Потужність гумусового 

горизонту, см 
80 61 89 27 29 

Вміст гумусу, % 3,90 3,10 3,70 1,82 1,80 

Бали бонітетів за вмістом гумусу і потужністю гумусових горизонтів 

розраховуються за формулою: 

100)( 
xm

x

PE

P
Бxm  ,    де 

 

Бхm – бал бонітету; 

Pх – показник x властивості (ознаки) агровиробничої групи ґрунтів, 

за яким визначається бонітет; 

PExm – аналогічний показник агровиробничої групи ґрунтів, 

прийнятий як еталон для культури m. 
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Бали бонітетів за вмістом фізичної глини (гранулометричним складом 

ґрунту) визначаються за додатком Г, де у застосуванні до конкретної 

сільськогосподарської культури розраховані бали на різний вміст фізичної 

глини. При невідповідності показників бали бонітетів встановлюються 

шляхом інтерполяції між наведеними значеннями. 

3. Загальний бал бонітету по властивостях ґрунту для вирощуваних 

культур визначають за формулою: 

3к2к1к

3к3к2к2к1к1к
зк

ККК

КБКБКБ
Б




  ,    де 

 

Бзк – загальний бал бонітету культури по властивостях ґрунту; 

Б1к – бал бонітету культури за потужністю гумусового горизонту; 

Б2к – бал бонітету культури за вмістом гумусу; 

Б3 – бал бонітету культури за вмістом фізичної глини; 

К1к – коефіцієнт детермінації (ваговий коефіцієнт)  культури за 

потужністю гумусового горизонту; 

К2к – коефіцієнт детермінації (ваговий коефіцієнт) культури за 

вмістом гумусу; 

К3к – коефіцієнт детермінації (ваговий коефіцієнт) культури за 

вмістом фізичної глини; 

 

Величина вагових коефіцієнтів приведені в додатку Д. 

При наявності оглеєння, змитості, скелетності, кислотності вводяться 

спеціальні поправочні коефіцієнти, які приведені у додатку Е. 

4. Бал бонітету, в який внесені поправки (пункт 3 даної роботи) не є 

кінцевим балом бонітету, тому що у ньому не враховані агроекологічні умови 

вирощування культур. Отриманий бал необхідно перемножити на 

екологічний коефіцієнт, приведений у таблиці 4.2 і записати у графу 22 

форми додатку В. 

Таблиця 4.2 

Культури 
Природно-сільськогосподарські райони 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Зернові 0,77 0,62 0,85 0,56 0,35 0,62 0,67 0,92 0,41 0,47 0,22 

Цукр. буряк 0,74 0,55 0,75 0,57 - 0,46 0,60 0,80 - 0,45 - 

Картопля 0,81 0,60 0,76 0,60 0,48 0,48 0,42 0,34 0,41 0,61 0,30 

Льон 0,85 0,77 0,87 0,66 0,38 0,46 - - 0,55 0,60 0,40 
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5. МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ШКАЛ ЗАГАЛЬНОГО БОНІТУВАННЯ 

ҐРУНТІВ НА ОСНОВІ ЧАСТКОВИХ БАЛІВ БОНІТЕТУ 

 

Оскільки існуючі методи економічної оцінки земель дозволяють 

одержати задовільні результати вирахування оціночних показників не 

більше, ніж для 2-3 груп ґрунтів, які переважають у природно-

сільськогосподарському районі, є необхідність використовувати у якості 

інструментарію показники бонітування ґрунтів, які дають можливість 

ранжувати всі (навіть малопоширені) ґрунти по відношенню до груп, 

достовірно оцінених, через їх бонітети.  

Для такого завдання показники загального бонітування ґрунтів, 

встановлені на основі єдиних стандартів, не у всіх випадках будуть 

достовірно точними, так як не враховують всіх екологічних факторів і 

конкретну структуру посівів, що впливає на результати економічної оцінки 

земель. У зв’язку з тим використовується метод інтеграції балів часткового 

бонітування ґрунтів по культурах через структуру посівних площ 

конкретного природно-сільськогосподарського району. З цією метою 

вираховуються середньозважені бонітети для кожної агровиробничої групи 

ґрунтів, виходячи з балів по окремих культурах і частки (%) цих культур у 

структурі посівних площ природно-сільськогосподарського району. 
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Практична робота № 5 

  

Розрахунок загальних балів бонітету окремих  

сільськогосподарських угідь 

  
Мета: навчити студентів розраховувати загальні бали бонітету ріллі, 

пасовищ, сіножатей та багаторічних насаджень за окремими балами бонітету 

окремих культур. 

 

Хід  роботи: 

1. Для розрахунку балів бонітету ріллі використовуються бали 

бонітету, визначені у практичній роботі № 4 для окремих 

сільськогосподарських культур. Це проводиться методом інтеграції балів 

бонітету по культурах через структуру посівних площ конкретного 

природно-сільськогосподарського району (додаток Є) шляхом розрахунку 

середньозважених балів бонітету для кожної агрогрупи, виходячи зі балів по 

окремих культурах і частини (%) посіву цих культур у структурі посівних 

площ природно-сільськогосподарського району.  

Бал бонітету ріллі визначається за формулою: 

n21

nn

РРР

РБРБРБ
Бр






...

...2211  ,    де 

 

Бр – загальний бал бонітету ріллі; 

Б1, Б2, Бn – бали бонітету по окремих культурах; 

Р1, Р2, Рn – площі посіву цих культур, %; 

 

Розрахунок проводиться за формою таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Розрахунок балів бонітету ріллі 

Шифр 

агрогрупи 

Добуток балів бонітету 

Посівна площа 
Бал 

бонітету 

ріллі 
пшениця жито ячмінь овес цукровий 

буряк 

картопля льон 

         
 

 

 

2. Розрахунок балів бонітету сіножатей, пасовищ та багаторічних 

насаджень проводиться шляхом використання спеціальних коефіцієнтів 
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перерахунку, виходячи із балів ріллі. Бал бонітету сіножатей, пасовищ чи 

багаторічних насаджень – це добуток балу ріллі певної агрогрупи та 

коефіцієнту перерахунку, який береться з додатку Ж). Розрахунок 

проводиться згідно таблиці 5.2. 

Таблиця 5. 2 

Розрахунок балу бонітету сіножатей, пасовищ  

та багаторічних насаджень 

Шифр 

агрогрупи 
Угіддя 

Бал бонітету 

ріллі 

Коефіцієнт 

перерахунку 

Бал бонітету 

угіддя 

     

     

     

 

3. Визначити середньозважений бал бонітету ріллі, сіножатей, 

пасовищ, багаторічних насаджень за формулою: 

n1-n321

nn1-n1-n331

SS...SSS

SБгрSБгр...SБгрSБгрSБгр
Б




 221  ,    де 

 

Б – середньозважений бал бонітету угіддя; 

Бгр1; Бгр2….Бгрn – бал бонітету окремо взятої агрогрупи; 

S1, S2…. Sn – площі агрогруп. 
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6. МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ШКАЛ ЗАГАЛЬНОГО БОНІТУВАННЯ 

НА ОСНОВІ ЄДИНИХ СТАНДАРТІВ ДІАГНОСТИЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ, ПРИЙНЯТИХ У ЯКОСТІ КРИТЕРІЇВ 

ВИРОБНИЧОЇ ЗДАТНОСТІ ҐРУНТІВ 

 

Мета загального бонітування – провести порівняльну оцінку ґрунту як 

природно-історичного тіла, що володіє родючістю. Це вимагає 

абстрагуватись від конкретних організаційно-господарських умов і 

проводити оцінку на основі тих властивостей і ознак, які ґрунти набули у 

процесі природно-історичного і соціально-економічного розвитку 

безвідносно до вирощуваних культур. Але оскільки об’єктивні властивості 

ґрунту як природні (природна родючість), так і набуті у процесі історичного 

розвитку (штучна родючість), визначають величину потенційної родючості, 

то цей вид родючості і повинен виступати предметом його оцінки. Визнаючи 

це положення, у якості критеріїв загального бонітування слід прийняти ті 

показники, які найбільш повно, достовірно і об’єктивно відображають 

здатність ґрунту забезпечувати потреби рослин у їжі і волозі, у конкретних 

умовах повітряного, теплового режимів, реакції ґрунтового розчину і т. д., 

тобто його родючості. 

Розрахунок загальних бонітетів ґрунтів виконується з використанням 

основних і модифікаційних показників і властивостей ґрунтів. У якості 

основних прийняті наступі показники: запаси гумусу у метровому шарі 

ґрунту, максимально можливі запаси продуктивної вологи (діапазон активної 

вологи), вміст рухомих форм фосфору і обмінного калію. Модифікаційні 

ознаки ті, що і при частковому бонітуванні ґрунтів. 

Для встановлення загального балу бонітету ґрунтів служать середні 

дані діагностичних ознак, які одержані для кожної агровиробничої групи 

ґрунтів. Роботи здійснюються у наступному порядку. 

Для кожної діагностичної ознаки, яка є одним із основних типових 

критеріїв, вираховуються бонітувальні бали. 
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Із всіх вирахуваних балів для даної агрогрупи виводиться 

середньозважений бал бонітету. 

Відповідно, бонітетний бал ґрунту визначається не механічним 

сумуванням тих чи інших довільно вибраних властивостей і ознак, а як 

інтегральний показник, що виражає єдність і взаємозумовленість всіх 

рівнозначних і незамінних ґрунтових факторів життя рослин, що витікають із 

другого закону землеробства – рівнозначності та незамінності факторів 

життя рослин. 

Вирахувані за основними (типовими) критеріями середньозважений 

бал при необхідності коректується шляхом помноження його на поправочні 

коефіцієнти, які враховують негативні властивості ґрунту, що обмежують 

врожай сільськогосподарських культур. 
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Практична робота № 6 

  

Розробка шкал загального бонітування на основі єдиних стандартів 

діагностичних ознак і показників 

  
Мета: навчити студентів розраховувати бали за типовим 

діагностичним критерієм, а також середньозважений бал бонітету. 

 

Хід роботи: 

1. Для кожного діагностичного показника, який прийнятий в якості 

основного критерію, розраховується бонітетний бал за формулою: 

100
Е

Ф
Бтк  ,    де 

 

Бтк – бал за типовим діагностичним критерієм; 

Ф – фактичне значення критерію; 

Е – еталонне (стандартне) значення цього критерію для України. 

 

В якості стандартів (еталонів) прийняті наступні оптимальні значення 

діагностичного критерію: 

- для запасів гумусу – 500 т/га в метровому шарі ґрунту; такий запас 

гумусу властивий для найбільш родючих чорноземів типових 

глибоких середньогумусованих; 

- для максимально можливих запасів продуктивної вологи стандартом 

є запас 200-мм вологи у метровому шарі. Даний запас вологи 

створює оптимальний водно-повітряний режим у ґрунті. 

Еталонами для елементів живлення рослин взято: 

- для рухомих форм фосфору: 20 мг/100 г ґрунту по Кірсанову для 

кислих ґрунтів і 45 мг/100 г ґрунту по Мачигіну для карбонатних 

ґрунтів; 

- для обмінного калію – 17 мг/100 г ґрунту по Кірсанову і 40 мг/100 г 

ґрунту по Мачигіну. 
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1а. Для перерахунку вмісту гумусу в запаси гумусу застосовують 

формулу: 

nVЗ sг    ,    де 

Зг  –  запаси гумусу,  т/га; 

s – щільність будови, г/см
3
; 

V – вміст гумусу в %; 

n – шар ґрунту, для якого визначаються запаси гумусу (потужність 

гумусового горизонту). 

 

Розрахунок проводиться шляхом визначення запасів гумусу для 

кожного генетичного горизонту і їх наступним додаванням. 

1б. Загальні запаси продуктивної вологи розраховуються за формулою: 

Зпв = 0,1 (ГПВ - Вз) s n,       де 

 

Зпв – запаси продуктивної вологи в шарі 0-100 см в мм; 

ГПВ – вологість ґрунту при повному насиченні капілярно-

підвішеної вологи (%), це так звана гранична польова 

вологоємність; 

В3 – вологість в’янення в %; 

s – щільність будови в г/см
3
; 

n – шар ґрунту, для якого визначаються запаси продуктивної вологи 

(потужність гумусового горизонту).  

 

Розрахунок проводиться шляхом визначення запасів продуктивної 

вологи для кожного генетичного горизонту і їх наступним додаванням. 

2. З отриманих таким чином балів для кожної агровиробничої групи 

розраховується середньозважений бал бонітету за формулою: 

4321

44332211

ЦЦЦЦ

ЦБЦБЦБЦБ
Бс




 , де 

 

Б1, Б2  – бали бонітету типових критеріїв; 

Ц1, Ц2 – ціна балу бонітету кожного критерію. 

 

Ціна бала бонітету – це частка від ділення значення еталону на 100, 

тобто для запасів гумусу це 5,0, для запасів продуктивної вологи – 2,0 і т. д. 
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3. Встановити за номенклатурним списком ґрунтів, для якої 

агровиробничої групи визначений загальний бал бонітету (в т.з. 

районованими особливостями, тобто для якої природно-

сільськогосподарської зони, провінції та округу). 

Визначений таким чином загальний бал бонітету є інтегральним 

показником, який показує взаємозв’язок між різними діагностичними 

ознаками і властивостями. Цей бал бонітету не відноситься ні для будь-якої 

культури, а є загальним для орних земель. 

Роботу виконується за даними, приведеними в таблиці 6.1. 
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Таблиця 6.1 
№ 

п/п 

Назва ґрунту Індекс 

генетичного 
горизонту і 

його 

потужність, 
см 

Вміст 

гумусу, 
% 

Щільність 

будови, 
г/см3 

Гранична 

польова 
вологоємність, 

% 

Вологість 

в’янення, 
% 

Рухомий 

фосфор, 
мг/100г 

ґрунту 

Обмінний 

калій, 
мг/100г 

ґрунту 

1 Дерново-слабопідзолистий піщаний 

на водно-льодовикових пісках 
(Шацький р-н Волинської обл.) 

Неорн. 0-22 0,57 1,52 14,30 1,80 7,4 8,2 

Ре 23-46 0,05 1,62 14,00 1,40   

Рі 47-100 0,04 1,66 12,20 3,40   

2 Дерново-середньопідзолистий 
супіщаний на водно-льодовикових 

пісках (Овруцький р-н, 
Житомирської обл.) 

НЕорн. 0-22 0,87 1,48 14,40 2,00 11,2 8,5 

Е(h)23-33 0,10 1,61 12,50 1,90   

ІЕ 34-63 0,24 1,65 12,90 2,60   

Ір 64-100 0,04 1,68 11,00 3,30   

3 Дерново-середньопідзолистий 
легкосуглинковий на водно-

льодовикових суглинках 

(Шосткінський р-н Сумської обл.) 

НЕ 0-23 1,17 1,34 16,80 2,70 8,1 2,3 

Е 24-39 0,35 1,45 14,90 2,10   

Іе 40-50 0,30 1,53 15,70 2,60   

І 51-100 0,26 1,58 13,80 2,90   

4 Світло-сірий лісовий 

легкосуглинковий на лесах 
(Лохвинський р-н Полтавської обл.) 

НЕ 0-22 4,19 1,35 21,4 4,10 14,3 12,8 

Еh 23-34 0,94 1,47 16,70 3,20   

Іh 35-67 0,71 1,43 13,50 5,20   

І 68-100 0,32 1,48 14,30 5,60   

5 Темно-сірий опідзолений 

важкосуглинковий на лесах 

(р-н Харкова) 

Не 0-37 3,27 1,19 28,8 9,2 12,7 13,1 

НІ 38-68 1,90 1,35 24,7 6,4   

І 69-100 0,65 1,47 31,0 9,4   

6 Чорнозем типовий глибокий 

малогумусний важкосуглинковий 
карбонатний (р-н Тернополя) 

Нk 0-44 4,22 1,21 38,1 12,4 40,1 39,4 

HP k 45-80 3,36 1,25 37,0 11,9   

Phk 81-100 2,59 1,27 31,7 10,1   

7 Чорнозем типовий глибокий 

середньогумусний легкоглинистий 

на лесах (Миргородський р-н 
Полтавської обл.) 

Нk 0-43 5,11 1,16 35,00 17,90 39,7 37,4 

НРk 44-70 3,64 1,34 30,60 18,60   

Рhk 71-100 2,29 1,46 27,20 17,80   

8 Чорнозем звичайний 

середньоглибокий малогумусний 

легкоглинистий на лесах 
(Сінельниківський р-н 

Дніпропетровської обл.) 

Н 0-40 4,10 1,18 29,80 12,20 18,0 15,2 

НР 41-60 2,20 1,28 22,70 12,00   

Рhk 61-82 1,10 1,36 22,60 11,70   

Pk 83-100 0,60 1,32 22,80 11,60   

9 Чорнозем південний міцелярно-
карбонатний легкоглинистий на 

лесах (Красногвардійський р-н АР 

Крим) 

Нk 0-30 3,40 1,20 32,05 13,66 31,2 29,4 

НРk 31-44 2,30 1,35 28,30 13,40   

Рhk 45-56 1,80 1,42 26,30 12,86   

Рk 57-100 0,60 1,48 22,30 12,59   

10 Темно-каштановий легкоглинистий 

на лесах (Новотроїцький р-н 
Херсонської обл.) 

Н 0-31 3,40 1,17 29,50 12,9 11,7 11,8 

НР 32-45 2,20 1,32 25,50 13,4   

Рhk 46-60 1,60 1,48 21,60 13,6   

Рk(h) 61-85 1,00 1,49 21,30 12,8   

Рk 86-100 0,8 1,49 21,80 12,10   

11 Дерновий поверхнево-глейовий 

осолоділий середньоглинистий на 
оглеєних лесах (Асканія Нова, 

Чаплинський р-н Херсонської обл.) 

Неgl 0-10 3.50 1,08 40,00 18,10 19,8 16,9 

Нрgl 11-40 2.80 1,24 38,83 20,80   

Р(h)gl 41-88 1.90 1,41 32,61 19,60   

Pkgl 89-100 0,70 1,46 29,60 19,70   

12 Бурувато-підзолистий поверхнево-

глейовий важкосуглинковий на 

делювіальних суглинках 
(Коломийський р-н, Івано-

Франківської обл.) 

НЕgl 0-30 2,43 1,42 29,11 14,20 7,4 11,5 

Ehgl 31-45 0,52 1,54 21,24 9,99   

 Р(h)igl 46-90 0,41 1,56 31,80 19,80   

Pigl 91-100 0,28 1,61 34,14 19,20   

13 Бурозем кислий середньогумусний 

помірного поясу важкосуглинковий 
на елювії-делювії сланців 

(Рахівський р-н Закарпатської обл.) 

Н 0-35 4,24 1,24 38,29 16,19 4,5 8,4 

НР 36-88 1,31 1,28 27,14 14,11   

Рh 89-100 0,44 1,41 16,10 6,24   

14 Каштановий слабо солонцюватий 
середньоглинистий на лесах 

(Генічеський р-н Херсонської обл.) 

Не 0-30 2,40 1,16 31,12 14,11 7,6 9,2 

Н(і) 31-53 1,18 1,29 39,98 17,07   

Нрki 54-85 0,90 1,43 41,02 18,00   

Phik 86-100 0,50 1,38 35,14 16,24   

15 Чорнозем опідзолений 

важкосуглинковий на лесах 
(Миргородський р-н Полтавської 

обл.) 

Не 0-41 4,42 1,22 31,50 11,50 11,2 16,4 

НРі 42-70 1,67 1,35 27,30 11,80   

Рhi 71-92 0,96 1,37 25,00 11,60   

Р(h)i 93-100 0,93 1,39 25,10 11,65   

16 Сірий лісовий глеюватий 

легкосуглинковий на лесоподібних 

відкладах  
(Бродівський р-н Львівської обл.) 

Не 0-36 2,31 1,34 21,15 4,10 12,8 15,0 

Іhе 37-54 1,05 1,39 18,33 5,17   

Іе 55-70 0,82 1,43 15,22 5,21   

Ірgl71-100 0,11 1,32 14,05 6,05   

17 Дерновий глибокий глеюватий 
карбонатний легкосуглинковий на 

лучному мергелі (Золочівський р-н 

Львівської обл.) 

Нk 0-27 3,45 1,20 11,45 10,23 18,2 17,3 

HPkgl 28-40 2,36 1,41 16,87 12,69   

Phkgl 41-67 1,15 1,44 23,12 13,43   

Pkgl 68-85 0,18 1,56 17,25 12,45   



 40 

18 Алювіальний лучний глейовий 
карбонатний важкосуглинковий на 

сучасних алювіальних відкладах (м. 

Сокаль Львівської обл.) 

Hkgl 0-34 5,64 1,15 13,02 6,56 23,7 26,5 

  HpkGl 35-45 3,25 1,30 15,33 8,44   

PhkGl 46-67 2,01 1,35 16,45 11,06   

PkGl 68-84 0,36 1,46 17,11 13,25   

19 Чорнозем вилугуваний 

середньосуглинковий на лесах 
(Бережанський р-н Тернопільської 

обл.) 

Н 0-25 3,16 1,25 38,15 12,43 40,1 39,4 

НР 26-41 2,45 1,32 37,06 11,99   

Рh 41-67 1,36 1,45 31,77 10,14   

Pk 68-85 0,56 1,58 35,68 14,62   

20 Дерново-слабопідзолистий 
супіщаний на водно-льодовикових 

відкладах (Володимерецький р-н 

Рівненської обл.) 

НЕ 0-26 1,19 1,57 15,80 2,80 7,1 1,9 

Ieh 27-41 0,61 1,61 13,90 2,21   

Iep 42-67 0,23 1,43 16,70 2,63   

Pi 68-100 0,13 1,35 12,80 2,85   

21 Бурозем неглибокий 
важкосуглинковий кам’янистий на 

елювії флішу (Великоберезнянський 

р-н Закарпатської обл.) 

Ht 0-12 9,46 0,76 35,25 15,16 4,4 9,1 

H(p)t 13-21 2,98 0,82 26,18 13,17   

HPt 22-31 2,63 1,12 15,11 7,21   

P(h)t 32-62 1,07 1,25     

22 Дерново-карбонатний типовий 

середньосуглинковий на 
крейдяному мергелі (Золочівський 

р-н Львівської обл.) 

Hkорн. 0-25 3,56 2,62 12,46 11,24 19,2 18,3 

Hkп/орн. 26-32 3,26 2,63 17,88 13,70   

HPk 33-50 2,21 2,65 24,15 14,49   

Phk 51-62 1,24 1,32 18,28 13,43   
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Практична робота №7 

Грошова оцінка окремої земельної ділянки 

 

Мета: навчитись визначати грошову (вартісну) оцінку окремої 

земельної ділянки. 

 

Хід роботи: 

1. Грошова оцінка території певної земельної ділянки, на якій 

знаходиться різні сільськогосподарські угіддя (рілля, сіножаті, пасовища) у 

приватній власності чи користуванні юридичних або фізичних осіб, 

визначається на основі розрахунку грошової оцінки агровиробничих груп 

ґрунтів земельної ділянки. Розрахунок проводиться за формулою: 

Б

БагрГ
Гагр n

n


  ,    де 

 

Гагрn – грошова оцінка гектара n-ої агровиробничої групи (у грн.) 

відповідних сільськогосподарських угідь; 

Г – грошова оцінка гектара відповідних угідь по сільській раді у 

гривнях; 

Багрn – бали бонітету n-ої агровиробничої групи ґрунтів земельної 

ділянки; 

Б – бал бонітету ґрунтів відповідних угідь по сільській раді 

(середньозважені окремо по ріллі, сіножатях, пасовищах). 

 

1.1. Для проведення розрахунку грошової оцінки окремої ділянки 

скласти таблиці окремо для кожного сільськогосподарського угіддя за 

формою таблиці 7.1. 

Таблиця 7.1 

Вартісна оцінка для ріллі 

(цифри приведені як приклад проведення розрахунку) 

 

№ 

п/п 

Показники Порядок отримання 

показника 

Значення 

показника 

1 Площа агрогруп (га) 

53г 

55г 

56г 

розраховано при 

бонітетній оцінці 

 

81,9 

26,8 

18,8 
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2 Бал бонітету агрогруп 

53г 

55г 

56г 

розраховано при 

бонітетній оцінці 

 

55 

45 

36 

3 Бал бонітету орних земель по 

сільраді 

розраховано при 

грошовій оцінці, 

приведено в табл. 7.1 

53 

 

 

 

 

4 Грошова оцінка 1 га орних 

земель по сільраді, в грн. 

розраховано при 

грошовій оцінці, 

приведено в табл. 7.2 

484.2 

5 Грошова оцінка агрогруп в 

грн. 

53г 

55г 

56г 

за формулою 

Б

БагрГ
Гагр n

n


  

 

 

503,0 

411,5 

329,0 

6 Грошова оцінка агрогруп, 

тис. грн. 

53г 

55г 

56г 

рядок 5 × рядок 1  

41196 

11028 

6185 

7 Визначення грошової оцінки 

певної ділянки 

∑ рядок 6  58409 

 

1.2. Подібним шляхом провести розрахунок грошової оцінки сіножатей 

і пасовищ при їх наявності на земельній ділянці. 

Середні бали бонітету орних земель, сіножатей, пасовищ, як і їх 

грошова оцінка приведена в таблиці 7.2. 

1.3. Розрахувати загальну грошову оцінку всієї земельної ділянки, як 

сумарну вартість орних земель, сіножатей і пасовищ ділянки. 

1.4. Результати проведеної грошової оцінки привести у вигляді трьох 

таблиць з вартісної оцінки окремо ріллі, сіножатей і пасовищ. Приклад 

приведений в таблиці 7.1 даної практичної роботи. Окремим рядком 

розрахувати грошову оцінку земельної ділянки. 
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Таблиця 7.2 

Середні значення балів бонітету і грошової оцінки 1 га ріллі, сіножатей і 

пасовищ по окремих сільських радах 

 
№ 

п/п 

Назва сільради Середній бал бонітету Грошова оцінка 1 га в грн. 

ріллі сіножаті пасовища ріллі сіножаті пасовища 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Надичівська 24 15 14 6358 4210 3840 

2 Магерівська 22 14 13 6002 4019 3523 

3 Підкамінська 27 20 19 7343 5918 5212 

4 Зашківська 26 19 18 6897 5504 4917 

5 Голубицька 20 14 12 5432 3940 3428 

6 Крехівська 22 14 13 5784 4021 3518 

7 Ново-Скварявська 19 13 12 5210 3724 3333 

8 Зіболківська 30 21 21 7983 6043 5621 

9 Липниківська 18 13 12 5002 3800 3354 

10 Батьківська 20 13 12 5342 3840 3400 

11 Потелицька 18 12 11 4807 3509 3111 

12 Грибовицька 29 12 20 7804 6002 5590 

13 Маркопільська 18 13 12 5213 3710 3390 

14 Дублянська 29 21 20 7709 5984 5554 

15 Паликорівська 28 21 19 7541 5817 4201 

16 Малехівська 23 15 14 6121 4218 3620 

17 Куликівська 29 18 20 7681 6015 5327 

18 Вербівчицька 22 14 12 5399 4017 3280 

19 Ясенівська 21 15 13 5731 3990 3721 

20 Пеняківська 21 14 13 5430 3925 3490 
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Практична робота №8 

Втрати сільськогосподарського виробництва 

 

Мета: навчитись визначати втрати сільськогосподарського 

виробництва фрагмента ґрунтової карти. 

 

Хід роботи: 

1. Визначити втрати сільськогосподарського виробництва фрагмента 

ґрунтової карти за формулою: 

.)()( Кінт
Бо

Бд
НвПдРв   ,    де 

 

Рв – розмір втрат сільськогосподарського виробництва, тис. грн.  

Пд – площа ділянки сільськогосподарського угіддя, га. 

Нв – нормативи втрат сільськогосподарського виробництва, тис. 

грн.(по Львівській області): 

 Рілля – 109,55 тис. грн.; 

 Сіножать – 45,9 тис. грн.; 

 Пасовища – 42,4 тис. грн.; 

Бд – середньозважений бал бонітету ділянки сільськогосподарського 

угіддя, що вилучається; 

Бо – середній бал бонітету сільськогосподарського угіддя по Львівській 

області: 

 Рілля – 29 

 Сіножать – 21 

 Пасовище – 21 

Кінт. – коефіцієнт інтенсивності використання сільськогосподарського 

угіддя (відношення показника диференціального доходу оцінки ріллі 

землеоціночного району, в якому відводиться земельна ділянка до 

аналогічного показника в цілому по області) (01-11 – природно-

сільськогосподарські райони у межах Львівської області): 

- 01 – 1,379; 

- 02 – 1,416; 

- 03 – 1,617; 

- 04 – 0,874; 

- 05 – 0,702; 

- 06 – 0,576; 

- 07 – 0,863; 

- 08 – 1,597; 

- 09 – 0,677; 

- 10 – 0,809; 

- 11 – 0,450. 
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Додаток А 

Фрагмент карти ґрунтів Дублянської міської ради Жовківського району 

Львівської області 
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Закінчення додатку А 

Номенклатурний список ґрунтів 

Шифр 

ґрунту 

Назва ґрунту Гранулометричний 

склад ґрунту 

Ґрунтотворні 

та підстилаючі 

породи 

Характер 

рельєфу та 

крутизна 

схилів в гр. 

1–L Сірі опідзолені грубопилувато-

легкосуглинкові 

лесоподібні 

відклади 

VIII2 2-3 

2–L Сірі опідзолені 

слабозмиті 

-//- -//- VIII2 2-3 

XI 3-5 

3–L Сірі опідзолені 

середньозмиті 

-//- -//- XI 3-5 

XIII 5-7 

XIV 7-1 

4–L Сірі опідзолені 

сильнозмиті 

-//- -//- XIІІ 5-7 

XIV 7-1 

XV 10-15 

5–L Темно-сірі опідзолені 

глеюваті 

-//- -//- VIII1 1-2 

VIII2 2-3 

6–L Темно-сірі опідзолені 

глеюваті слабозмиті 

-//- -//- VIII2 2-3 

 

7–L Темно-сірі опідзолені 

глеюваті середньозмиті 

-//- -//- XI 3-5 

8–d Опідзолені глеюваті 

намиті 

-//- делювіальні 

відклади 

V 0-1 

9//ald Дернові глибокі глейові 

карбонатні 

супіщані алювіально-

делювіальні 

відклади 

VІ 0-1 

10=ald/мг Лучні карбонатні грубопилувато-

середньосуглинкові 

алювіально-

делювіальні 

відклади, 

підстелені 

лучним 

мергелем 

глибше 1 м 

VI 0-1 

11   ald Лучно-болотні 

карбонатні осушені 

грубопилувато-

важкосуглинкові 

алювіально-

делювіальні 

відклади 

VI 0-1 

12   ald Лучно-болотні осушені -//- -//- VI 0-1 

 

Умовні  позначення 

Гранулометричний склад                                           Характер рельєфу 

//     - супіщаний                                                                V - днища балок 

–     - грубопилувато-легкосуглинковий                       VI – заплави високого рівня 

=     - грубопилувато-середньосуглинковий               VIII1, VIII2 – односпадисті схили 

≡     - грубопилувато-важкосуглинковий                                    простої форми 

Ґрунтотворні породи:                                         XI, XIII, - схили складної  

L    - лесоподібні відклади                                             XIV, XV   форми з улоговинами 

d     - делювіальні відклади                                       

аld  - алювіально-делювіальні відклади 

мг   - лучний мергель 
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Додаток Б 

Дані про властивості ґрунтів  

№ 

розрізів 

Потужність 

гумусового 

горизонту, 

см 

Оглеєність, 

(глибина), см 

Фізична 

глина 

(<0,01 мм), 

% 

Гумус, 

% 

рН 

водне сольове 

2 32 - 23,5 2,0  6,2 

8 34 - 26,8 2,6  6,0 

11 38 - 25,4 2,8  6,7 

14 35 - 22,1 2,1  6,5 

33 17 - 22,7 1,3  6,3 

41 21 - 24,5 1,1  6,2 

48 19 - 23,8 1,2  6,1 

23 1 - 22,4 0,8  6,5 

39 1 - 20,5 1,0  6,3 

64 1 - 23,6 0,7  6,1 

107 1 - 20,8 0,9  6,2 

3 1 - 21,3 0,3  6,9 

7 1 - 20,4 0,5  7,1 

104 1 - 23,2 0,4  7,0 

303 1 - 22,1 0,6  6,8 

17 63 69 22,3 3,0  5,4 

24 59 59 21,8 3,8  5,2 

47 65 65 25,6 3,9  4,8 

59 61 61 27,2 3,7  5,7 

135 67 67 23,7 3,6  5,5 

57 38 49 27,2 2,3  4,7 

79 29 51 24,6 2,0  4,8 

108 31 50 25,8 2,4  5,0 

121 27 56 23,4 2,2  4,6 

49 1 38 24,8 1,4  4,5 

139 1 30 21,5 1,3  4,7 

172 1 41 27,4 1,2  4,6 

75 139 77 24,6 2,8  5,9 

92 101 95 25,8 3,0  6,1 

34 39 з поверхні 11,6 2,6 7,9  

110 31 з поверхні 14,4 2,5 8,0  

111 63 63 35,4 4,7 7,1  

6 41 з поверхні 34,1 2,2 7,1  

9 37 з поверхні 37,2 2,1 6,5  

15 35 з поверхні 31,3 2,3 6,1  

18 38 з поверхні 35,1 3,5 6,7  
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Додаток В 

Розрахунок балів бонітету 

Ш
и

ф
р

 а
гр

о
гр

у
п

 Властивості ґрунту та бальна оцінка 

Бал 

по 

властивостях 

ґрунту 

Поправочні коефіцієнти 

К
ін

ц
ев

и
й

 б
ал

 

Е
к
о

л
о

гі
ч

н
и

й
 

к
о

еф
іц

іє
н

т 

Б
ал

 з
 е

к
о

л
о

гі
ч

н
и

м
 

к
о

еф
іц

іє
н

то
м

 

Потужність гумусових 

горизонтів (см) 

Вміст гумусу (%) 

в орному шарі 
Вміст фізичної глини (%) кислотність 

ск
ел

ет
н

іс
ть

 

о
гл

еє
н

іс
ть

 

зм
и

ті
ст

ь
 

факт бал 
Ваговий

коефіц. 

Бал з 

ваг. 

коефіц. 

факт бал 
Ваговий 

коефіц. 

Бал з 

ваговим 

коефіц. 

факт бал 
Ваговий 

коефіц. 

Бал з 

ваговим 

коефіц. 

факт 

рНс. 

коефіці-

єнт 
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Додаток Г 

Бали бонітетів ґрунтів за вмістом фізичної глини в орному шарі 

(по природно-сільськогосподарським зонам) 

стосовно до вирощування сільськогосподарських культур 
Вміст 

фізичної 

глини, % 

Цукровий 

буряк 

Зернові культури Картопля Льон 

Західний 

лісостеп 

Західне 

Полісся 

Карпати 

(Передкарпаття 

і Закарпаття) 

Західний 

Лісостеп 

Передкарпаття Полісся 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 8 10 6 5 6 9 21 

4 13 10 11 10 12 16 23 

6 18 20 16 15 18 23 25 

8 23 30 21 20 24 30 27 

10 28 40 26 23 29 38 31 

12 35 48 32 28 35 46 34 

14 41 56 37 34 41 53 39 

16 47 64 42 40 47 61 44 

18 53 72 47 46 53 69 50 

20 59 80 53 52 59 77 57 

22 65 88 58 58 65 85 64 

24 71 96 63 64 71 92 73 

26 76 100 68 70 76 100 82 

28 82 100 74 76 82 100 90 

30 88 99 79 83 88 99 100 

32 94 96 84 88 94 98 100 

34 100 92 89 92 100 96 100 

36 100 88 95 96 100 92 100 

38 100 84 100 100 99 87 95 

40 100 80 98 100 95 84 90 

42 99 76 91 98 93 78 85 

44 97 72 82 96 88 73 80 
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Закінчення додатку Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

46 94 68 73 90 82 66 75 

48 90 64 63 84 74 60 70 

50 86 60 54 76 68 55 65 

52 80 56 49 70 62 50 60 

54 76 52 39 64 56 47 55 

56 72 48   50 42 50 

58 68 44   44 37 45 

60 64 40   42 32 40 

62 60 36    27 35 

64  32    22 30 

66  28    17  

68  24    12  

70  20    7  

72  16      

74  12      

76  8      
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Додаток Д 

Коефіцієнти впливу ґрунтових факторів на урожайність 

(ваговий коефіцієнт) 

 

Культура 

Потужність 

гумусового 

горизонту 

Вміст гумусу 
Вміст фізичної 

глини 

Полісся 

Зернові 0,84 0,61 0,90 

Озиме жито 0,72 0,37 0,79 

Ячмінь 0,83 0,74 0,83 

Кукурудза 0,74 0,70 0,69 

Льон-довгунець 0,45 0,36 0,59 

Картопля 0,20 0,18 0,34 

Цукровий буряк 0,53 0,69 0,30 

Західний Лісостеп 

Зернові 0,55 0,76 0,20 

Озиме жито 0,44 0,55 0,28 

Озима пшениця 0,64 0,72 0,37 

Ячмінь 0,66 0,74 0,31 

Кукурудза 0,46 0,71 0,40 

Цукровий буряк 0,53 0,69 0,30 

Передкарпаття, Карпати 

Зернові 0,36 0,48 0,20 

Озима пшениця 0,58 0,68 0,23 

Озиме жито 0,30 0,34 0,12 

Льон-довгунець 0,34 0,1 0,1 

Картопля 0,1 0,1 0,1 
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Додаток Е 

Поправочні коефіцієнти на щебенюватість ґрунтів 

Назва ґрунту по вмісту скелету Поправочні коефіцієнти 

Слабощебенюваті 0,85 

Середньощебенюваті 0,70 

Сильнощебенюваті 0,40 

Кам’янисті 0,3 
 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку Е 

Поправочні коефіцієнти на кислотність ґрунту 

Сільсько-

господарські 

культури 

Ступінь кислотності (рНHCl) 

Близька до 

нейтральної  

(5,6-6,0) 

Слабка 

(5,1-5,5) 

Середня 

(4,6-5,0) 

Сильна 

(нижче 4,6) 

Дерново-підзолисті та буроземно-підзолисті ґрунти 

Озима 

пшениця 

0,96 0,87 0,81 0,70 

Озиме жито 0,98 0,91 0,86 0,77 

Ячмінь 0,98 0,85 0,76 0,61 

Овес 0,98 0,95 0,87 0,79 

Кукурудза 0,92 0,89 0,80 0,74 

Картопля 1,00 0,93 0,89 0,77 

Льон 1,00 0,90 0,80 0,68 

Ґрунти Лісостепу 

Озима 

пшениця 

0,96 0,87 0,81 0,70 

Озиме жито 0,98 0,90 0,86 0,62 

Ячмінь 0,94 0,86 0,76 0,82 

Овес 1,00 0,96 0,89 0,81 

Кукурудза 0,98 0,91 0,84 0,75 

Цукровий 

буряк 

0,92 0,87 0,72 0,62 

Картопля 1,00 0,98 0,94 0,80 
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Продовження додатку Е 

Поправочні коефіцієнти на оглеєність 

Ґрунти 
Зона, 

провінція 

Гранулометричний 

склад 

Зернові 
Цукровий 

буряк 
Картопля Льон 

гл
ею

в
ат

і 

гл
ей

о
в
і 

си
л
ь
н

о
-

гл
ей

о
в
і 

п
о
в
ер

х
н

ев
о
-

гл
ей

о
в
і 

гл
ею

в
ат

і 

гл
ей

о
в
і 

  
  
 с

и
л
ь
н

о
 г

л
ей

о
в
і 

гл
ею

в
ат

і 

гл
ей

о
в
і 

си
л
ь
н

о
 г

л
ей

о
в
і 

п
о
в
ер

х
н

ев
о

-

гл
ей

о
в
і 

гл
ею

в
ат

і 

гл
ей

о
в
і 

си
л
ь
н

о
 г

л
ей

о
в
і 

п
о
в
ер

х
н

ев
о

-

гл
ею

в
ат

і 

Дерново-

підзолисті і 

дернові 

Західне 

Полісся 

піщані 1,15 0,89 0,45 - - - - 1,20 0,80 0,50 - - - - - 

супіщані 1,10 0,74 0,35 0,90 - - - 1,15 0,77 0,35 - 1,25 0,83 0,45 0,83 

суглинкові 0,92 0,65 0,30 0,68 - - - 1,10 0,70 0,30 - 1,00 0,70 0,35 0,70 

Дернові 

опідзолені і 

дернові 

Передкарпаття 

супіщані 0,90 0,90 0,45 0,86 - - - 0,90 0,80 0,45 0,85 0,95 0,90 0,60 0,65 

легко- і 

середньосуглинкові 
0,80 0,80 0,35 0,75 - - - 0,80 0,75 0,40 0,80 0,90 0,85 0,40 0,80 

важкосуглинкові 0,76 0,66 0,30 0,70 - - - 0,70 0,65 0,30 0,70 0,80 0,75 0,30 0,75 

Опідзолені 
Лісостеп 

Західний 

супіщані 1,13 0,83 0,35 0,80 0,90 0,80 - 0,90 0,80 0,50 0,85 1,15 0,85 0,40 0,85 

суглинкові 0,91 0,79 0,30 0,70 0,80 0,70 - 0,80 0,75 0,35 0,80 1,00 0,75 0,30 0,75 

Лучно-

чорноземні 

Лісостеп 

Західний 
суглинкові 0,90 - - - 1,00 - - 1,00 - - - - - - - 

Лучні, 

чорноземно-

лучні 

Лісостеп 

Західний 
суглинкові 0,85 - - - - - - 0,85 - - - - - - - 
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Закінчення додатку Е 

Поправочні на коефіцієнти на змитість ґрунтів 

Ґрунти Ступінь 

змитості 

Озима 

пшениця 

Ярий 

ячмінь 
Кукурудза 

Цукровий 

буряк 
Соняшник Картопля 

Західний Лісостеп 

Світло-сірі, сірі 

слабозмиті 0,73 0,71 0,80 0,80 - 0,74 

середньозмиті 0,55 0,54 0,61 0,61 - 0,56 

сильнозмиті 0,44 0,43 0,49 0,49 - 0,45 

Темно-сірі і чорноземи 

опідзолені 

слабозмиті 0,85 0,83 0,81 0,81 - 0,85 

середньозмиті 0,60 0,60 0,61 0,59 - 0,59 

сильнозмиті 0,54 0,57 0,51 0,51 - 0,45 

Чорноземи типові 

слабозмиті 0,87 0,87 0,88 0,85 - 0,86 

середньозмиті 0,64 0,68 0,61 0,61 - 0,60 

сильнозмиті 0,55 0,53 0,53 0,51 - 0,52 
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Додаток Є 

Структура посівних площ 

 

Природно-сільськогосподарські 

райони Львівської області 
Всі зернові Пшениця Жито Ячмінь Овес 

Цукровий 

буряк 
Картопля Льон 

01  Сокальський 36,4 23,3 1,3 10,2 1,6 9,9 2,8 1,7 

02  Городоцький 34,0 24,1 1,5 6,4 2,0 6,2 2,1 4,0 

03  Борщовицький 33,9 23,6 0,9 8,0 1,4 7,0 3,7 1,2 

04  Перемишлянський 37,0 23,0 1,7 9,6 2,7 5,5 1,8 3,0 

05  Яворівський 36,6 19,0 10,0 5,4 2,2 - 2,3 5,3 

06  Кам’янко-Бузький 34,1 21,7 3,2 7,8 1,4 6,6 2,4 4,3 

07  Радехівський 34,5 14,9 2,0 15,3 2,3 9,7 1,9 - 

08  Золочівський 35,8 17,5 1,1 15,8 1,4 12,6 1,7 - 

09  Дрогобицький 35,4 22,7 2,7 5,3 4,7 - 1,6 5,3 

10  Самбірсько-Жидачівський 34,6 23,7 1,1 6,9 2,9 6,8 1,8 3,6 

11  Турківський 2,1 - 0,9 - 1,2 - 0,9 3,5 
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Додаток Ж 

Коефіцієнти для вирахування балів 

бонітетів ґрунтів сіножатей 

 
Шифр агрогрупи - 

коефіцієнт 

Шифр агрогрупи – 

коефіцієнт 

Шифр агрогрупи – 

коефіцієнт 

Шифр агрогрупи – 

коефіцієнт 

1 – 0,73 34 – 1,20 127 – 0,99 166 – 1,08 

2 – 0,81 35 – 1,10 133а – 1,23 167 – 1,08 

3 – 0,84 36 – 1,18 133 – 1,34 168 – 1,00 

4а – 0,78 37 – 0,90 134а – 1,18 169 – 1,00 

4б – 0,77 38 – 0,86 134 – 1,27 170 – 1,00 

5а – 0,77 39 – 0,84 135 – 1,19 171 – 1,00 

5б – 0,87 43 – 0,90 136 – 1,19 175а – 1,05 

5в – 0,89 44 – 1,10 137 – 1,19 175 – 1,12 

8а – 0,94 45 – 1,10 138 – 1,18 176а – 1,05 

8б – 0,97 46 – 1,18 139 – 1,26 176 – 1,08 

8в – 1,03 47 – 1,10 140 – 1,20 177а – 1,04 

9 – 1,07 48 – 1,26 141 – 0,97 177 – 1,14 

10 – 1,00 50 – 0,88 142 – 1,11 178а – 1,06 

11 – 1,14 51 – 0,86 143 – 0,89 178 – 1,12 

12 – 1,10  56 – 0,86 144 – 1,11 179а – 1,05 

14а – 1,32  57 – 0,85 145 – 0,96 179 – 1,15 

14в,г,д,е –1,60 63 – 1,10  146 – 1,13 180 – 1,09 

15 – 0,91 66 -  0,87 147 – 0,96 181 – 1,22 

16 – 0,91 67 – 0,87 148 – 1,11 186 – 1,18 

17 – 0,92 69 – 0,90 149 – 1,21 187 – 1,08 

18 – 1,10 75 – 0,90 150 – 0,94 188 – 1,08 

19 – 1,23 76 – 0,80 151 – 1,15 208 – 1,06 

20 – 1,26 80 – 1,20 152 – 0,96 209 – 1,06 

21 – 0,90 92 – 0,79 153 – 1,17 210 – 1,07 

22 – 0,88 93 – 0,69 154 – 0,93 212 – 1,07 

23 – 0,85  94б – 0,88 155 – 1,18 213 – 1,18 

24 – 1,10 111 – 0,90 156 – 0,94 215 – 0,90 

27 – 1,10 119 – 1,28 157 – 0,95  

29 –1,00 120 – 1,18 158 – 0,90  

31 – 0,90 123 – 0,99 162 – 1,20  

32 – 1,10 125 – 0,99 163 – 1,20  

33 – 1,07 126 – 0,99 165 – 1,17  
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Продовження додатку Ж 

Коефіцієнти для вирахування балів  

бонітетів ґрунтів пасовищ 
 

Шифр агрогрупи – 

коефіцієнт 

Шифр агрогрупи – 

коефіцієнт 

Шифр агрогрупи – 

коефіцієнт 

Шифр агрогрупи – 

коефіцієнт 

1 – 0,59 32 – 1,10 123 – 0,80 157 – 0,94 

2 – 0,67 33 – 1,08 125 – 0,80  158 – 0,88 

3 – 0,75 34 – 1,00 126 –0,80  162 – 0,95 

4а – 0,58 35 – 1,08 127 – 0,80 163 – 0,94 

4б – 0,73 36 – 1,16 129 – 0,80 165 – 1,16 

5а – 0,57 37 – 0,93 130 – 0,80  166 – 1,00 

5б – 0,78 38 – 0,88 133а – 0,79 167 – 1,00  

5в – 0,88 39 – 0,84 133 – 1,05 168 – 0,80 

8а – 0,78 43 – 0,90 134а – 0,79 169 – 0,80 

8б – 0,91 44 – 1,10 134 – 1,03 170 – 0,80 

8в – 1,03 45 – 1,10 135 – 0,94 171 – 1,00 

9б – 0,97 46 – 1,18 136 – 0,94 175а – 0,79 

10 – 1,00 47 – 1,09 137 – 0,93 175 – 1,08 

11 – 1,17 48 – 1,24 138 – 0,94 176а – 0,79 

12 – 1,14 50 – 0,85 139 – 1,21 176 – 1,05 

14а – 1,40 51 – 0,82 140 – 0,96 177а – 0,79 

14б – 1,40 56 – 0,82 141 – 0,96 177 – 1,12 

14в,г, д – 1,60 57 – 0,84 142- 1,01 178а – 0,79 

14е – 1,34 63 – 1,09 143 - 0,92 178 – 1,04 

15 – 0,91 66 – 0,96 144 – 1,10 179 – 1,12 

16 – 0,91 67 – 0,96 145 – 0,95 180 – 1,09 

17 – 0,92 69 – 1,00 146 – 1,11 181 – 1,19 

18 – 1,09 75 – 0,97 147 – 0,95 186 – 1,16 

19 – 1,23 76 – 0,95 148 – 1,10 187 – 1,10 

20 – 0,99 80 – 1,20 149 – 1,20 188 – 1,08 

21 – 0,94 92 – 0,79 150 – 0,94 208 – 1,05 

22 – 0,95 93 – 0,69 151 – 1,14 209 – 1,05 

23 – 0,88 94б – 0,88 152 – 0,94 210 – 1,06 

24 – 1,10 111 – 0,90 153 – 1,16 212 – 1,04 

27 – 1,10 119 – 1,28 154 – 0,92 213 – 0,97 

29 – 1,00 120 – 1,02 155 – 0,99 215 – 0,79 

31 – 0,90 121 – 1,38 156 – 0,93  
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Закінчення додатку Ж 

Коефіцієнти для вирахування балів 

бонітету ґрунтів багаторічних насаджень 

 
Шифр агрогрупи – 

коефіцієнт 

Шифр агрогрупи – 

коефіцієнт 

Шифр агрогрупи – 

коефіцієнт 

Шифр агрогрупи – 

коефіцієнт 

2 – 0,29 51 – 0,90 106 – 0,30 156 – 0,20 

3 – 0,37 52 – 0,91 108 – 0,80 157 – 0,30 

9г – 0,79 53 – 0,91 109 – 0,56 158 – 0,10 

9д – 0,70 54 – 0,92 114 –0,80 159 – 0,28 

9е – 0,68 55 – 0,91 115 – 0,50 160 – 0,19 

10 – 0,50 56 – 0,89 116 – 0,43 161 – 0,10 

11 – 0,71 57 – 0,88 117 – 1,10 162 – 0,10 

12 – 0,60 58 – 0,83 118 – 0,70 163 – 0,10 

14 – 0,49 59 – 0,80 119 – 0,50 164 – 0,10 

15 – 0,30 60 – 0,80 120 – 0,30 165 – 0,38 

16 – 0,30 61 – 0,80 121 – 0,88 166 – 0,39 

17 – 0,20 62 – 0,80 122 – 0,59 167 – 0,38 

18г – 0,90 63 – 0,70 123 – 0,45 168 – 0,20 

18д – 0,80 64 – 0,50 124 – 0,49 169 – 0,20 

18е – 0,80 70 – 0,70 125 – 0,30 170 – 0,10 

19г – 0,68 71 – 0,90 126 – 0,29 171 – 0,24 

19д – 0,57 72 – 0,70 127 – 0,20 172 – 0,20 

19е – 0,49 73 – 0,60 128 – 0,70 173 – 0,10 

20 – 0,30 79 – 0,60 129 – 0,60 174 – 0,10 

24 – 0,72 80 – 0,50 130 – 0,44 175 – 0,39 

25 – 0,70 81 – 0,40 131 – 0,60 176 – 0,61 

26 – 0,70 82 – 0,30 132 – 0,47 177 – 0,29 

27 – 0,69 83 – 0,30 133 – 0,68 178 – 0,39 

28 – 0,80 84 – 0,20 134 – 0,57 179 – 0,60 

29 – 1,20 85 – 0,30 135 – 0,30 180 – 0,50 

30 – 0,50 86 – 0,30 136 – 0,30 181 – 0,30 

31 – 0,90 87 – 0,30 137 – 0,30 182 – 0,80 

37 – 1,10 88 – 0,30 138 – 0,27 183 – 0,57 

38 – 0,90 89 – 0,30 139 – 0,30 185 – 0,57 

39 - 0,90 90 – 0,30 140 – 0,20 186 – 0,45 

32 – 0,50 91 – 0,20 141 – 0,10 187 – 0,20 

34 – 0,30 92 – 0,30 142 – 0,55 188 – 0,10 

35 – 0,60 93 – 0,30 143 – 0,10  203 – 1,40 

36 – 0,50 94 – 0,20 144 – 0,10 205 – 1,40 

40 – 1,29 95 – 0,30 145 – 0,10 206 – 1,40 

41 – 1,20 96 – 0,30 146 – 0,15 207 – 1,30 

42 – 0,80 97 – 0,30 147 – 0,10 210 – 0,78 

43 – 0,89 98 – 0,30 148 – 0,56 211 – 1,15 

44 – 0,60 99 – 0,40 149 – 0,38 212 – 1,10 

45 – 0,69 100 – 0,50 150 – 0,10  

46 – 0,49 101 – 0,40 151 – 0,54  

47 – 0,67 102 – 0,50 152 – 0,10  

48 – 0,58 103 – 0,30 153 – 0,56  

49 – 1,20 104 – 0,29 154 – 0,10  

50 – 1,00 105 – 0,30 155 – 0,28  
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Додаток З 

НОМЕНКЛАТУРНИЙ СПИСОК АГРОВИРОБНИЧИХ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ 
 

ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТІ ҐРУНТИ: 

 

1. Дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені ґрунти на перевіюваних 

пісках: 

а) піщані; 

б) зв’язно-піщані. 

 

2. Дерново-підзолисті переважно малорозвинені щебенюваті ґрунти з плямами 

елювію масивно-кристалічних порід /30-50 %/: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті. 

 

3. Дерново-підзолисті  ґрунти, підстелені елювієм масивно-кристалічних порід на 

глибині 0,5-1,0 м: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті. 

 

4. Дерново-підзолисті дефльовані ґрунти: 

а) піщані; 

б) зв’язно-піщані. 

 

5. Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті ґрунти на піщаних відкладах: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані. 

 

6. Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на супіщаних відкладах та підстелені 

мореною, суглинками та елювієм масивно-кристалічних порід глибше 1м: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані. 

 

7. Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на суглинкових відкладах: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

8. Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на супіщаних відкладах: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані. 

 

9. Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на суглинкових відкладах: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 



 62 

10. Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні ґрунти, підстелені 

карбонатними породами з глибини 0,5-1,5м: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові. 

 

11. Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти з сильно-глейовими та лучно-болотними 

або болотними ґрунтами /10-30%/: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові.  

12. Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті ґрунти у поєднанні з сильно-глейовими 

та лучно-болотними  або болотними ґрунтами /30-50%/: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові.  

 

13. Підзолисто-дернові ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові. 

 

14. Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові ґрунти: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові. 

 

15. Дерново-підзолисті сильноглейові ґрунти: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові. 

 

16. Дерново-підзолисті глейові ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або 

болотними ґрунтами /10-30%/: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові. 

 

17. Дерново-підзолисті глейові ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або 

болотними ґрунтами /30-50%/: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові. 

 

18. Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті ґрунти: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

19. Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові ґрунти: 

в) супіщані; 
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г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

20. Дерново-підзолисті оглеєні засолені ґрунти: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові. 

 

21. Дерново-підзолисті слабозмиті ґрунти: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові. 

 

22. Дерново-підзолисті середньозмиті ґрунти: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

23. Дерново-підзолисті сильнозмиті ґрунти: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

24. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

25. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

26. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

27. Дерново-підзолисті глейові осушені ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

28. Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені ґрунти: 

в) супіщані; 
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г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

ОПІДЗОЛЕНІ ҐРУНТИ: 

 

29. Ясно-сірі і сірі опідзолені ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

30. Ясно-сірі і сірі опідзолені ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних 

карбонатних порід на глибині 0,5-1,0м: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові. 

 

31. Ясно-сірі і сірі опідзолені ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові. 

 

32. Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті ґрунти на щільних глинах: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

33. Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові. 

 

34. Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові. 

 

35. Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

36. Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

 

37. Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті ґрунти: 

в) супіщані; 
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г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

38. Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

39. Ясно-сірі і сірі опідзолені сильнозмиті ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

40. Темно-сірі опідзолені та слабореградовані ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

41. Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані 

ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

42. Темно-сірі опідзолені та реградовані і чорноземи опідзолені і слабореградовані, 

підстелені на глибині 0,5-1,0м. елювієм щільних карбонатних порід: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові. 

 

43. Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені на лесах, підстелених пісками і 

супісками: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові. 

 

44. Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені і на щільних глинах та на лесових 

породах, підстелених з глибини 0,5-1,0м. щільними глинами: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

45. Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові. 
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46. Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові. 

 

47. Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхневоглеюваті: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові. 

 

48. Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові. 

 

49. Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і 

реградовані слабозмиті: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові. 

 

50. Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і 

реградовані середньозмиті: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові. 

 

51. Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і 

реградовані сильнозмиті: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові. 

 

ЧОРНОЗЕМИ ТИПОВІ 

 

52. Чорноземи типові слабогумусовані та їх комплекси з осолоділими  

ґрунтами до 30%: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові. 

 

53. Чорноземи типові слабогумусовані та чорноземи сильнореградовані: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові. 

54. Чорноземи типові середньо гумусні: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

55. Чорноземи типові та чорноземи сильнореградовані слабозмиті: 
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в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

56. Чорноземи типові та чорноземи сильнореградовані середньозмиті: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

57. Чорноземи типові та чорноземи сильнореградовані сильнозмиті: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові. 

 

ЧОРНОЗЕМИ ЗВИЧАЙНІ НА ЛЕСАХ: 

 

58. Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі: 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті.  

 

59. Чорноземи звичайні малогумусні глибокі та залишково-солонцюваті відміни: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові. 

 

60. Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні та їх залишково- та 

слабосолонцюваті відміни: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові. 

 

61. Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі та їх залишкові слабосолонцюваті 

відміни: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

62. Чорноземи звичайні в комплексі з солонцями степовими: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

63. Чорноземи звичайні лугуваті: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкосуглинкові. 

 

64. Чорноземи звичайні вторинно-солонцюваті: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 



 68 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

65. Чорноземи звичайні слабозмиті: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

66. Чорноземи звичайні середньозмиті: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

67. Чорноземи звичайні сильнозмиті: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

68. Чорноземи звичайні слабодефльовані: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові. 

 

69. Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

70. Чорноземи звичайні з плямами чорноземів звичайних середньо- і 

сильносолонцюватих більше 30%: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові. 

 

ЧОРНОЗЕМИ ПІВДЕННІ НА ЛЕСАХ: 

 

71. Чорноземи південні та слабо- і залишково-солонцюваті відміни: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

72. Чорноземи південні та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі з 

солонцями степовими /10-30 %/: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важко суглинкові і легкоглинисті. 

73. Чорноземи південні солонцюваті в комплексі з солонцями степовими /30-50%/: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

74. Чорноземи південні слабозмиті: 

г) легкосуглинкові; 
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д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

75. Чорноземи південні середньозмиті: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

76. Чорноземи південні сильнозмиті: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

77 .Чорноземи південні слабодефльовані: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

78. Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

79. Чорноземи південні вторинно-осолонцьовані: 

г)легкосуглинкові; 

д)середньосуглинкові; 

е)важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

80. Чорноземи південні вторинно-підтоплені: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

81. Чорноземи південні вторинно-підтоплені в комплексі соленими їх відмінами: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

ЧОРНОЗЕМИ НА ЩІЛЬНИХ ГЛИНАХ: 

 

82. Чорноземи на щільних глинах не солонцюваті і слабосолонцюваті: 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

83. Чорноземи солонцюваті на щільних глинах у комплексі з солонцями степовими 

/10-30%/: 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

84 Чорноземи солонцюваті на щільних глинах у комплексі з солонцями степовими 

/30-50%/: 
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е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

85. Чорноземи несолонцюваті і слабо солонцюваті на щільних глинах слабозмиті: 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

86. Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах 

середньозмиті: 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

87. Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах сильно змиті: 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

88. Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах: 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

89. Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах слабозмиті: 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

90. Чорноземи середньо- і сильно солонцюваті на щільних глинах середньозмиті: 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

91. Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті: 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

ЧОРНОЗЕМИ НА ПІСКАХ: 

 

92. Чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані. 

 

93. Чорноземи на пісках середньо- та сильнозмиті: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані. 

 

94. Чорноземи на пісках дефльовані: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані. 

 

ЧОРНОЗЕМИ І ДЕРНОВІ ҐРУНТИ НА ЕЛЮВІЇ ЩІЛЬНИХ ПОРІД: 

 

95. Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід /пісковиків, сланців, 

магматичних порід/: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 
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є) середньо- і важкоглинисті; 

ж) середньощебенюваті. 

 

96. Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід /пісковиків, 

сланців, магматичних порід/: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті; 

ж) середньощебенюваті. 

 

97. Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних 

порід /пісковиків, сланців, магматичних порід/: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті; 

ж) середньощебенюваті. 

 

98. Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних 

порід /пісковиків, сланців, магматичних порід/: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті; 

ж) середньощебенюваті. 

 

99. Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід 

/щільна порода на глибині 50-150 см/: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

100. Чорноземи  щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід /щільна порода 

на глибині 150 см/: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

101. Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід 

/щільна порода на глибині 50-150 см/: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

102. Чорноземи щебенюваті слабо змиті на елювії щільних карбонатних порід 

/щільна порода глибше 150 см/: 

в) супіщані; 
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г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

103. Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії 

щільних карбонатних порід: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

104. Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на 

елювії щільних карбонатних порід: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

105. Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних 

карбонатних порід слабодефльовані: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

106. Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних 

карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

КАШТАНОВІ ҐРУНТИ: 

 

107. Темно-каштанові і слабосолонцюваті ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

 

108. Темно-каштанові і слабосолонцюваті ґрунти у комплексі з солонцями 

/10-30%/: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легко глинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

109. Темно-каштанові і слабосолонцюваті ґрунти у комплексі з солонцями 

/30-50%/: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 
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е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

110. Темно-каштанові слабозмиті ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легко глинисті. 

 

111. Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті ґрунти 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

112. Темно-каштанові слабодефльовані ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

113. Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові;  

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

114. Каштанові солонцюваті ґрунти: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

115. Каштанові солонцюваті ґрунти у комплексі з солонцями /10-30%/: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

116. Каштанові солонцюваті ґрунти у комплексі з солонцями /30-50%/: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

117. Темно-каштанові, каштанові плантажовані ґрунти: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

118. Темно-каштанові і каштанові вторинно-осолонцьовані ґрунти: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 
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119. Темно-каштанові і каштанові вторинно-підтоплені ґрунти: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легко глинисті. 

 

120. Темно-каштанові і каштанові вторинно-підтоплені ґрунти в комплексі з їх 

засоленими відмінами: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легко глинисті. 

 

ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНІ І ЛУЧНО-КАШТАНОВІ ҐРУНТИ: 

 

121. Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

122. Лучно-чорноземні слабосолонцюваті ґрунти: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

123. Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

124. Лучно-чорноземні ґрунти, їх слабосолонцюваті відміни у комплексі з 

солонцями /10-30%/: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

125. Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові ґрунти: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легко глинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

126. Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові ґрунти в комплексі з солонцями  

/10-30%/: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

127. Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові ґрунти в комплексі з солонцями  

/30-50%/: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 
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є) середньо- і важкоглинисті. 

 

128. Лучно-каштанові солонцюваті ґрунти: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легко глинисті. 

 

129. Лучно-каштанові солонцюваті ґрунти з плямами солончакових їх відмін 

/10-30%/: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

130. Лучно-каштанові солонцюваті ґрунти з плямами солончакових їх відмін 

/30-50%/: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

131. Лучно-каштанові солонцюваті ґрунти в комплексі з солонцями /10-30%/: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легко глинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

132. Лучно-каштанові солонцюваті ґрунти в комплексі з солонцями /30-50%/: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

ЛУЧНІ, ЧОРНОЗЕМНО-ЛУЧНІ І КАШТАНОВО-ЛУЧНІ ҐРУНТИ: 

 

133. Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легко глинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

134. Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні не солонцюваті і 

слабосолонцюваті засолені ґрунти: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

135. Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті 

засолені ґрунти: 

в) супіщані; 
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г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

136. Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні слабосолонцюваті і засолені 

ґрунти в комплексі з солонцями /10-30%/: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

137. Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті і 

засолені ґрунти в комплексі з солонцями /10-30%/: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

138. Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні солонцюваті і засолені ґрунти в 

комплексі з солонцями /30-50%/: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

139. Мочаристі і мочарні незасолені ґрунти та поєднання з їх переважанням: 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

140. Мочаристі і мочарні засолені ґрунти та поєднання з їх переважанням: 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легко глинисті. 

 

БОЛОТНІ ҐРУНТИ: 

 

141. Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти. 

 

142. Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні осушені ґрунти. 

 

143. Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солончакові неосушені 

ґрунти. 

 

144. Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні солонцювато-

солончакові осушені ґрунти. 

 

145. Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі неосушені. 

 

146. Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі осушені. 

 

147. Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, неосушені. 
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148. Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені пісками, осушені. 

 

149. Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі, підстелені лучним мергелем, 

осушені. 

 

150. Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені. 

 

151. Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, осушені. 

 

152. Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, неосушені. 

 

153. Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, осушені. 

 

154. Торфово-болотні ґрунти і торфовища солончакові неосушені. 

 

155. Торфово-болотні ґрунти і торфовища солонцювато-солончакові осушені. 

 

156. Болотні ґрунти і торфовища у поєднанні з дерново-підзолистими ґрунтами 

/10-30%/. 

 

157. Болотні ґрунти і торфовища у поєднанні з дерново-підзолистими ґрунтами 

/30-50%/. 

 

158. Торфові ґрунти верхових та перехідних боліт. 

 

СОЛОНЦІ ТА СОЛОНЧАКИ: 

 

159. Солонці лучно-степові глибокі: 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

160. Солонці лучно-степові неглибокі та середньоглибокі солончакуваті: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

161. Солонці лучно-степові коркові та неглибокі содово-засолені: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові. 

 

162. Солонці лучні глибокі солончакові: 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

163. Солонці лучні неглибокі і середньо глибокі солончакові: 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

164. Солончаки та їх комплекси з сильно засоленими ґрунтами: 

б) зв’язно-піщані; 
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в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

ОСОЛОДІЛІ ҐРУНТИ: 

 

165. Лучно-чорноземні, лучні і дернові глейові середньо- і сильно осолоділі ґрунти 

та солоді: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові. 

 

ПОДОВІ ҐРУНТИ: 

 

166. Лучно-чорноземні глеюваті і глейові подові ґрунти: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

167. Лучно-каштанові глеюваті і глейові подові ґрунти: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

168. Лучно-каштанові глейові солончакові ґрунти: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові;  

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

169. Лучно-каштанові глейові солончакові ґрунти подів в комплексі з солонцями 

солончаковими /10-30%/: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

170. Лучно-каштанові глейові солончакові ґрунти подів в комплексі з солонцями 

солончаковими /30-50%/: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

171. Дернові ґрунти осолоділі та глеєсолоді подів: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

172. Дернові глейові солончакові ґрунти подів: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 
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173. Чорноземно-лугові солонцюваті оглеєні та каштаново-солонцюваті оглеєні 

солончакуваті і солончакові ґрунти подів в комплексі з солонцями солончаковими 

/10-30%/: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові;  

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

174. Чорноземно-лугові солонцюваті оглеєні та каштаново-лугові солонцюваті 

оглеєні солончакуваті і солончакові ґрунти подів в комплексі з солонцями солончаковими 

/30-50%/: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

ДЕРНОВІ ҐРУНТИ НА ВОДНО-ЛЬОДОВИКОВИХ, ДЕЛЮВІАЛЬНИХ, 

ДАВНЬОАЛЮВІАЛЬНИХ, СУЧАСНИХ АЛЮВІАЛЬНИХ І МОРСЬКИХ ВІДКЛАДАХ: 

 

175. Дернові неглибокі глеюваті ґрунти: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

176. Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти та їх опідзолені відміни: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

177. Дернові неглибокі глейові ґрунти: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

178. Дернові глибокі глейові ґрунти та їх опідзолені відміни: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

179. Дернові глейові осушені ґрунти: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

180. Дернові опідзолені поверхнево-оглеєні ґрунти: 
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б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

181. Дернові глеєві карбонатні: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові. 

 

БУРОЗЕМНО-ПІДЗОЛИСТІ, ДЕРНОВО-БУРОЗЕМНІ І БУРІ ГІРСЬКІ ҐРУНТИ: 

 

182. Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті неоглеєні і глеюваті 

незмиті і слабозмиті ґрунти: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

183. Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті, бурі гірсько-лісові 

опідзолені глейові та поверхнево-оглеєні незмиті і слабозмиті ґрунти: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

184. Буроземно-підзолисті, дерново-буроземно-підзолисті середньо- та сильнозмиті 

ґрунти: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

185. Дерново-буроземні і лучно-буроземні ґрунти на алювіальних і делювіальних 

відкладах: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

186. Дерново-буроземні і лучно-буроземні глейові ґрунти на алювіальних і 

делювіальних відкладах: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові.  

 

187. Дерново-буроземні і лучно-буроземні неглибокі ґрунти підстелені галечником: 

б) глинисто-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

 

188. Дерново-буроземні і дернові слаборозвинені галечниково-щебенюваті: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті. 
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189. Бурі гірсько-лісові, гірсько-лучні та дерново-буроземні щебенюваті ґрунти 

полонинського поясу (вище 1100м над рівнем моря): 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легко глинисті; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті. 

 

190. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньо-глибокі 

щебенюваті ґрунти помірно-холодного поясу (800-1100м над рівнем моря): 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легко глинисті; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті. 

 

191. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньо-глибокі 

щебенюваті ґрунти прохолодного поясу (500-800м над рівнем моря): 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легко глинисті; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті. 

 

192. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньо-глибокі 

щебенюваті ґрунти помірного поясу (250-500м над рівнем моря): 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті. 

 

193. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньо-глибокі 

щебенюваті ґрунти теплого поясу (до 250м над рівнем моря): 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті. 

 

194. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньо-глибокі 

щебенюваті слабозмиті ґрунти помірно-холодного поясу (800-1100м над рівнем моря): 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті. 
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195. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньо-глибокі 

щебенюваті слабозмиті ґрунти прохолодного поясу (500-800м над рівнем моря): 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті.  

 

196. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньо-глибокі 

щебенюваті слабозмиті ґрунти помірного поясу (250-500м над рівнем моря): 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті.  

 

197. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі та середньо-глибокі 

щебенюваті слабозмиті ґрунти теплого поясу (до 250м над рівнем моря): 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті. 

 

198. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні неглибокі щебенюваті і кам’янисті 

ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті; 

к) кам’янисті. 

 

199. Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні  щебенюваті і кам’янисті середньо- і 

сильнозмиті ґрунти: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті; 

к) кам’янисті.  

 

200. Бурі гірсько остеповілі щебенюваті ґрунти на карбонатних породах: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті. 

 

201. Бурі гірсько остеповілі щебенюваті ґрунти на безкарбонатних породах: 

г) легкосуглинкові; 
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д) середньосуглинкові;  

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті. 

 

202. Бурі гірсько остеповілі щебенюваті середньо- і сильнозмиті ґрунти: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті. 

 

КОРИЧНЕВІ ҐРУНТИ І ПЕРЕДГІРСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ: 

 

203. Коричневі щебенюваті ґрунти Південного узбережжя Криму з глибиною 

залягання щільної породи 50-100см: 

е)важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

204. Коричневі щебенюваті ґрунти Південного узбережжя Криму з глибиною 

залягання щільної породи понад 100см: 

е)важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

205. Коричневі щебенюваті ґрунти та передгірські чорноземи Західного і Східного 

Передгір’я: 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

206. Передгірські чорноземи слабозмиті подекуди щебенюваті: 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті. 

 

207. Передгірські чорноземи середньо- і сильнозмиті переважно щебенюваті: 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті; 

ж) середньощебенюваті; 

з) сильнощебенюваті. 

 

НАМИТІ ҐРУНТИ: 

 

208. Намиті опідзолені і дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті ґрунти: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

209. Намиті чорноземи і лучно-чорноземні ґрунти: 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

210. Намиті лучні: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 
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д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

211. Рекультивовані ґрунти з насипаним гумусованим шаром: 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

212. Рекультивовані без насипаного гумусованого шару: 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

213. Рекультивовані торфові ґрунти. 

 

214. Ґрунти рисових чеків. 

 

ВИХОДИ ПОРІД І РОЗМИТІ ҐРУНТИ: 

 

215. Розмиті ґрунти і виходи рихлих /піщаних і лесовидних порід/: 

а) піщані; 

б) зв’язно-піщані; 

в) супіщані; 

г) легкосуглинкові; 

д) середньосуглинкові; 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

 

216. Розмиті ґрунти і виходи дочетвертинних глин: 

е) важкосуглинкові і легкоглинисті. 

є) середньо- і важкоглинисті. 

 

217. Розмиті ґрунти і виходи елювію щільних карбонатних порід. 

 

218. Розмиті ґрунти і виходи елювію магматичних і метаморфічних порід і 

пісковиків. 

 

219. Сучасні руслові відклади. 

 

220. Зольники. 

 

221. Комплекси деформованих ґрунтів на ділянках активних зсувів. 

 

222. Комплекси деформованих ґрунтів на ділянках пасивних зсувів. 
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